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PensionDanmark – kort fortalt

 695.000 medlemmer
- heraf 380.000 aktive
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PensionDanmark supplerer den offentlige sundhedsindsats
› Der er for mange ubehandlede
bevægeapparatskader og for lang
udredningstid i det offentlige for især PD
medlemmer
›
›

Behov for forebyggende behandling uden ventetid
Behov for hjælp til hurtig udredning

› Utilstrækkelig koordinering og
sammenhængende rådgivning før, under og
efter sygdomsforløb, og som kan føre til
førtidspension
›

›
›
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Behov for én koordinerende sundhedsfaglig
kompetence, der kan sikre sammenhængende
rådgivning og indsats
Behov for genoptræning efter behandling
Behov for rådgivning til kritisk syge

Det bliver medlemmerne i PensionDanmark
førtidspensioneret for

PensionDanmarks sammenhængende sundhedsindsats

Situation
Produktivitet og
arbejdsglæde

Symptomer

Sygdom

Nedsat erhvervsevne

Primær Forebyggelse

Sekundær Forebyggelse

Diagnose, behandling og
godtgørelse

Rehab, reaktivering og
godtgørelse

Sundhedstest

Tværfaglig
behandling
Psykologhjælp
Misbrugsrådgivning
Guide til
sundhedsvæsen

Hurtig Diagnose

Kritisk Sygdom
Langvarigt
sygefravær

PensionDanmark ydelse
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Supplerende FØP
Langvarigt
sygefravær

Fokus på forebyggelse
Digital sundhedstest
›

Digital sundhedstest på web og app

›

Tidlig opsporing af medarbejdere i risiko

›

For medlemmer i sundhedsmæssig risikozone
tilbydes samtale med sygeplejerske, hvor de
får tilbud om målrettede indsatser indenfor
bevægeapparat, livsstil (KRAM) og mental
sundhed enten via PensionDanmarks egen
sundhedsordning eller kommunernes tilbud
(via sundhed.dk)

›

Ca. 15.000 medlemmer har siden start af
sundhedstest (efterår 2015) udfyldt testen og
ca. 1.400 har fået en rådgivningssamtale med
efterfølgende indsats (i 85 pct af tilfældene)
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Forebyggende behandling af led, muskler og sener
› Hurtig og ubegrænset behandling
for problemer i led, muskler og
sener

Hjørring

Frederikshavn

Rønne
Thisted

› Behandlingsgaranti
› Akut opståede problemer: 24 timer
› Fire hverdage for andre lidelser
› Maks. 30 km. til nærmeste center
fra bopæl/arbejde
› 124 sundhedscentre
› Dobbelt tid ved første behandling
med fysioterapi eller kiropraktik
› Over 300.000 behandlinger

Aalborg
Løgstør

Nykøbing M

Lemvig

Skive
Holstebro

Ringkøbing

Hobro

Viborg

Silkeborg

Randers
Århus
Viby J

Herning
Ikast

Helsingør
Frederiksværk
Hillerød
Brande
Birkerød
Horsens
Samsø
Asnæs
Smørum Lyngby
Hedensted
Hellerup
Grindsted
Vejle
Holbæk
København,
Roskilde
Kastrup,
Fredericia
Kalundborg
Frederiksberg
Ruds Vedby
Tåstrup
Middelfart
Munkebo
Glostrup
Esbjerg
Kolding
Ringsted
Slagelse
Køge
Odense
Hvidovre
Nyborg
Næstved
Haderslev
Skærbæk

Aabenraa

Fåborg
Svendborg

Sønderborg
Padborg
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Grenaa

Vordingborg
Nakskov
Nykøbing F
Sakskøbing

Telefonisk rådgivning
›

Psykologer, sygeplejersker og misbrugsrådgivere
giver hjælp til arbejds- og privatlivsrelaterede
problemer

›

Telefonisk rådgivning
› Psykologisk bistand – efter behov tilbydes face to
face rådgivning
› Misbrugsrådgivning
› Vejledning om behandlingstilbud
i det offentlige sundhedsvæsen
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Hurtig Diagnose
Hurtig Diagnose i praksis

› Hjælp til udredning
›
›
›
›

Planlægning af forløb
Kontakt til offentlige myndigheder
Løbende opfølgning
Adgang til undersøgelser i
landsdækkende netværk af speciallæger

› Genoptræning
› Vejledning omkring kommunal
genoptræning
› To måneders fysioterapi

› Resultat

Praktiserende læge
henviser til speciallæge

PensionDanmark
koordinerer
udredningsforløbet

15 - 20 dage
Operation

Genoptræning/
Fysioterapi

(Offentlig
behandlingsgaranti)

(PensionDanmark)

› 3.100 forløb i 2016
› Gennemsnitlig udredningstid: 15 dage
Tilbage i job
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Ingen
behandling
eller anden
behandling

Indsats mod længerevarende sygefravær
I samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

›

14.000 medlemmer har årligt sygeforløb på
mere end fire sammenhængende uger

›

PensionDanmark og STAR: Datasamkøring af
sygemeldte borgere

›

STAR sender brev til alle sygemeldte
PensionDanmark-medlemmer efter fire ugers
sammenhængende sygeperiode

›

PensionDanmark tilbyder målrettet individuelt
tilrettelagt indsats via eget Sundhedsteam

›

20 pct af dem som har fået brev henvender sig
til Sundhedsteamet
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Vi møder medlemmerne, der hvor de er……

