
Fra sygemelding til raskmelding

WILLIS STIFINDER

“Willis’ skoleforsikringsprogram”



WILLIS STIFINDER er et uvildigt rådgivningskoncept, der 
hjælper dig allerede fra den 14. sygefraværsdag i for-
bindelse med arbejdsrelateret fravær, så der hurtigt kan 
igangsættes individuelle tiltag, der skal være med til at 
hindre et længerevarende sygefraværsforløb. 

Rådgivningen foretages primært af en sygeplejerske, som 
i samarbejde med socialrådgivere og konsulenter hjælper 
medarbejderen i de nødvendige facetter i tilfælde af ar-
bejdsrelateret sygefravær.

Når der er behov for det, deltager vi i samtaler med din 
arbejdsgiver og andre relevante samarbejdspartnere for 
at sikre den bedst mulige løsning for dig.

En del af WILLIS STIFINDER kan omfatte en sundheds-
faglig rådgivning for at fremme hurtig diagnosticering i 
offentligt regi og efterfølgende handlingsplan.

TIL AT HJÆLPE
Vi er klar ...

Få dit helbred på rette spor – tal med din daglige leder 
eller kontakt WILLIS STIFINDER direkte

WILLIS STIFINDER er et tilbud om at få en kompetent  
tovholder i tilfælde af arbejdsrelateret sygefravær

88 13 98 98



Vigtigt at vide ...

Det er vigtigt at tage 
alle signaler alvorligt
Hvis du kan svare ja på et eller flere af disse spørgsmål,  
så få WILLIS STIFINDER til at hjælpe ...

• Er du ofte sygemeldt pga. arbejdsrelaterede problemstillinger?
• Har du svært ved at overskue dit arbejde?
• Har du ofte smerter eller er stresset på arbejdet?
• Ved du ikke, hvor du kan få hjælp?

Hold fast i dit arbejde
– sammen med os
Vi kan hjælpe med at finde årsager og løse problemer, før de 
udvikler sig til en langtidsygemelding. Vi kender reglerne og 
kan derfor både foreslå løsninger og hjælpe dig i forhold til din 
arbejdsgiver, kommunen, pensionsselskab, forsikringsselskab, 
læger eller andre, hvor det måtte have relevans.

NÅR DIT HELBRED 
ER PÅ SPIL

Få dit helbred på rette spor – tal med din daglige leder 
eller kontakt WILLIS STIFINDER direkte

Få hjælp til at komme tilbage efter din sygdom – kontakt din 
daglige leder eller kontakt WILLIS STIFINDER direkte



NÅR DIT HELBRED 
ER PÅ SPIL

TIL AT KOMME  
PÅ BANEN IGEN

Vigtigt at få hjælp ...

Oplever du arbejdsrelateret sygefravær med en varighed 
over 14 dage er der hjælp at hente.

Vi undersøger og hjælper dig med dine muligheder
• Hvordan kan du blive rask?
• Hvordan er dine sociale rettigheder og pligter?
• Er det muligt at få forlænget dine sygedagpenge?
• Har du brug for hjælp til at leve sundere?

Få hjælp til at komme tilbage efter din sygdom – kontakt din 
daglige leder eller kontakt WILLIS STIFINDER direkte



OGSÅ NÅR DU ER RASK
Vigtigt at huske ...

Omsorg, opmærksomhed og forebyggelse er 
den bedste måde at undgå langvarig sygdom 
på, og derfor rådgiver vores uvildige social-
rådgivere og konsulenter dig med udgangs-
punkt i netop din hverdag. WILLIS STIFINDER 
tilbyder følgende i forbindelse med arbejds-
relateret sygefravær:

Uvildig sundhedsfaglig rådgivning
•  Sundhedsfaglig rådgivning for at afdække 

sygdomsbilledet og anskueliggøre tidsper-
spektiv for sygdommen.

•  Mulighed for visitation til 3 gange 20 minut-
ters psykologisk rådgivning pr. telefon.

Socialrådgivning
•  Afdækning og beskrivelse af din situation, 

herunder en socialfaglig vurdering af rele-
vante hjælpemuligheder samtidig med en 
dialog om, hvilken handleplan der kan føre 
til målet.

•  Rådgivning omkring sygedagpengeloven.
•  Rådgivning om offentlige ydelser: arbejds-

prøvning, fleksjob, revalidering, førtidspen-
sionering m.v.

Forsikringsrådgivning
•  Rådgivning om egne og skolens forsikrin-

ger og samspillet mellem de sociale ydel-
ser og tegnede forsikringer. Rådgivningen 
inkluderer anmeldelse og opfølgning til 
relevante forsikringsselskaber, hvor Willis 
er mægler.

Vær opmærksom på dit eget og dine 
kollegers helbred. Fortæl dine kolleger 
om WILLIS STIFINDER!

“Willis’ skoleforsikringsprogram”



Lange sygdomsforløb koster meget både i menneskelige og øko-
nomiske omkostninger. Jo før der sættes ind, jo bedre er det for 
alle parter – og derfor tilbyder vi målrettet personlig rådgivning 
om mulighederne for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet i 
forbindelse  med arbejdsrelateret sygefravær over 14 dage.

Fordele ved at bruge Willis Stifinder i hverdagen ...
•  Som sygefraværende har du muligheden for hurtigt 
 at komme tilbage
•  Som leder ved du, at dine kolleger har den nødvendige støtte til 

hurtigt at komme tilbage og dermed minimere behovet for vikar, 
overarbejde, aflysning af timer osv.

•  Som skole ved du, at omkostningerne ved sygefravær kan hol-
des på et minimum

... WILLIS STIFINDER har naturligvis tavshedspligt.

Ring til os og få hjælp eller svar på dine spørgsmål 
på vores hovednummer 88 13 98 98 og spørg efter 
en socialrådgiver eller send en mail til stifinder@willis.dk

WILLIS STIFINDER

Vigtigt at huske ...

Ring til os og få hjælp eller svar på dine spørgsmål
88 13 98 98

“Willis’ skoleforsikringsprogram”


