Sygdom kan opstå ud af det blå. Dog kan en hurtig indsats allerede fra de første symptomer have
stor indflydelse på længden af ens sygdomsforløb. Derfor sammenligner vores mangeårige
forsikringsmægler Söderberg & Partners bl.a. løbende de forskellige tilbud for forebyggelse og
tidlige indsatser blandt markedets pensionsselskaber. Dette gavner også dig, da du hurtigere vil
kunne få den rette behandling i tilfælde af tegn på stress og andre alvorlige sygdomme.
De danske pensionsselskaber er nået langt i deres bestræbelser efter at forebygge og sætte ind ved
de tidlige tegn på sygdom. Det gælder også for PFA, som har introduceret en rådgivningsservice
ved navn Early Care til din eksisterende pensionsordning. Du kan frit benytte servicen, og du
behøver derfor ikke betale ekstra for dette.

Hvad er Early Care?

Du kan benytte Early Care allerede fra første dag af en sygemelding. PFA’s sygeplejersker og
socialrådgivere hjælper dig bedst muligt gennem dit sygdomsforløb, ligesom de vil kunne guide dig,
hvis du har behov for at bruge din forsikringsdækning ved tab af erhvervsevne.

Dine fordele ved at bruge Early Care

• Erfaringer viser, at jo tidligere en behandling påbegyndes, desto større er
sandsynligheden for et kortere sygdomsforløb. Det gælder både for fysiske og psykiske
sygemeldinger.
• En health guide fra PFA hjælper dig med alt det praktiske ifm. dit sygdomsforløb i forhold
til din arbejdsgiver, det offentlige, og hvordan du bedst muligt gør brug af din
forsikringsdækning. Det kan være en stor hjælp, da det ofte kan være svært at finde
overskud som sygemeldt til også at skulle håndtere arbejdsplads, forsikringsselskab og
det offentlige.

Du kan læse mere om ”Early Care” via dette link. Du kan også kontakte Early Care’s hotline
på tlf. 70 80 75 05.

Tøv ikke med at kontakte Söderberg & Partners ved spørgsmål

Har du spørgsmål til Early Care, er du altid velkommen til at kontakte din mægler eller vores kontor
på tlf. 66118834. Du er naturligvis også velkommen til at kontakte pensionsmægler Gorm Sigaard
på gorm.sigaard@soderbergpartners.dk, hvis du har spørgsmål til din pensionsordning via
Söderberg & Partners.

