Et tilbud til alle
medarbejdere i
Kriminalforsorgen.
Sundhedsordningen dækker arbejdsrelaterede skader og belastninger.

SUNDHEDSORDNINGEN

Alle hverdage mellem
kl. 08.00-20.00

Den indeholder
psykologisk rådgivning,
fysioterapi, kiropraktik og
zoneterapi.

Hvad er
Sundhedsordningen?
Kriminalforsorgens sundhedsordning handler om at gøre
noget forebyggende FØR den
akut opståede skade fører
til en langvarig mén eller en
sygemelding.
Aleris-Hamlet står for den fysiske del af Sundhedsordningen.
Dansk Krisekorps leverer den
psykologiske rådgivning.

AKUT
KRISEHJÆLP

Ordningen indeholder også
AKUT krisehjælp døgnets 24
timer til voldsomme episoder.
AKUT krisehjælp skal rekvireres
af en leder og via samme
telefonnummer 72 55 44 95.

RING TIL
72 55 44 95

Arbejdsrelateret
skade
For at du kan benytte sundhedsordningen, skal den skade
eller belastning, som du ønsker
behandlet være arbejdsrelateret. Er du i tvivl, om din skade
er arbejdsrelateret, er du altid
velkommen til at kontakte det
sundhedsfaglige personale hos
Aleris-Hamlet eller Dansk Krisekorps på tlf. : 72 55 44 95
Det er det sundhedsfaglige
personale, der afgør, om der
er tale om en arbejdrelateret
lidelse. Hvis der ikke er tale
om en arbejdsrelateret lidelse,
kan fagpersonerne kun rådgive
dig telefonisk, og henvise dig
videre til de offentlige muligheder.

Hvad kan du
forvente?
Som udgangspunkt tilbydes
alle ansatte i Kriminalforsorgen med en arbejdsrelateret
skade/lidelse et basisforløb i
sundhedsordningen. Et basisforløb varer alt mellem 1 og 6
behandlinger/konsultationer.
Du kan opleve, at forløb ved
en kiropraktor varer mellem
1-3 behandlings-sessioner.
Dette skyldes, at kiropraktorer
i nogle tilfælde laver dobbeltbehandlinger og foretager ultralydsskanninger. Den enkelte
behandling er mere intens, og
kan derfor være noget kortere
end en behandlingsession hos
f.eks. en fysioterapeut.
Når du er halvvejs i et behandlingsforløb, vil det typisk
blive vurderet, om der fortsat
er fremdrift i din behandling,
eller om der skal sættes ind
med andre tilbud til dig. I de
tilfælde hvor du har brug for
flere behandlinger, end der kan
tildeles via ordningen, kan der
være en egenbetaling, for de
sidste behandlinger/konslutationer. Vi anbefaler derfor, at
du indledningsvis opsøger din
læge med henblik på evt. at
komme på venteliste til tilbud
i det offentlige, såfremt du har
brug for en længerevarende
behandlingsindsats.
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Forlængelse af et
forløb
I særlige tilfælde kan et forløb
vare længere end basisforløbene. Hvis behandleren
vurderer, at der er grundlag
for at forlænge med lidt flere
behandlinger, kontakter behandleren vores leverandør af
sundhedsordningen og drøfter
muligheden for tildeling af flere
behandlinger.
Det er altid en sundheds- eller psykologfaglig vurdering,
hvor mange behandlinger/
konsultationer en medarbejder
har behov for. Det betyder,
at hverken medarbejderen,
vedkommendes leder eller tillidsrepræsentant kan
kræve flere behandlinger, end
behandleren/psykologen finder,
at der er grundlag for inden for
ordningens rammer.

www.danskkrisekorps.dk
Du kan læse mere om sundhedsordningen på intranettet eller kontakte HR i dit områdekontor eller Koncern HR.

