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SSG NYT
DU, DIN FAMILIE OG DINE KOLLEGER ØNSKES
GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR!

Nu hvor julen nærmer sig og året
er ved at rinde ud, ønsker vi alle
vores medarbejdere, kunder og
leverandører en glædelig jul og
et godt og lykkebringende nytår.
Ledelsen i SSG

NYHEDSBREV // NR. 9 // KUNDER OG ANSATTE // DECEMBER 2020
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SSG STÅR KLAR MED ET DØGNBEREDSKAB TIL
BEGRÆNSNING AF SPREDNING AF COVID-19
COVID-19 smittetrykket er igen markant stigende i
Danmark med flere og flere restriktioner og gener til
følge. Vi syntes derfor, at tiden er inde til igen at
informere om, at vi med vort landsdækkende
døgnberedskab er klar til at rykke ud og hjælpe med
at begrænse spredningen af COVID-19.
Ingen opgave er for lille, for stor eller for kompliceret
for SSG, når det gælder om at få spredningen af
coronavirus begrænset mest muligt.
Siden foråret 2020 hvor COVID-19 begyndte at
brede sig i Danmark, har vi desinficeret mod
virussen. Vi får i dag flere opgaver ind fra
virksomheder, der har behov for at få desinficeret et
kontorområde, kantine, køkken, produktionsafsnit
m.m. én enkelt gang efter konstateret smitte, men
også fra virksomheder, der beder os om faste
periodiske desinficeringsopgaver – eksempelvis 2
gange om ugen.
Hos SSG desinficerer vi stadig vores driftscentre i
Danmark fast 2 gange ugentligt. Samtidig hermed
desinficerer vi naturligvis de stedlige driftskøretøjer.
Det syntes vi, giver god mening – både for os og for
vores mange gode kunder, samtidig tror vi på, at det
er med til, at vi kun har haft ganske få smittede i
organisationen.

Priser for koldtågedesinfektion med BioCid RTU i rum
med alm. loftshøjde op til 2,7 m.:

Ved rum/areal op til 250 m2: Minimumspris 3.000 kr.
Ved rum/areal over 250 m2: Opstartsgebyr pr. gang
1.500 kr. + 6,00 kr. pr. m2.
NB: De nævnte priser er gældende på hverdage kl.
07.00 – 15.00 og ekskl. moms.
Tilbud og priser på andre rum størrelser og arealer gives i
de konkrete situationer.
Skulle I få behov for vores hjælp, så står vi klar til at
hjælpe jer 24/7.

"Vi tror på, at jeres udlægning af Biocid tågen,
sammen med den i forvejen store fokus på
hygiejne og adfærd i hvorledes vi bevæger os
rundt på assistancecentret nu samlet set, er
med til at vi ser en nedgang i antallet af nye
smittetilfælde.
Tak til jeres center i Vejle for kompetent
rådgivning og veludført arbejde når de om
natten kommer for at sikre vores arbejdsplads
ud over hvad vi selv gør. De er meget
samarbejdsvillige og serviceminded, vi skal jo
stadigvæk kunne tage telefoner og disponerer
vores vogne døgnet rundt, og det hjælper jeres
folk os med at gøre."

Desinficering med BioCid
Vi har udviklet rengøringsmetoder som hurtigt og effektivt
hjælper med at desinficere og inddæmme COVID-19. Vi gør brug
af Koldtågemaskinen, som laver mikroskopiske dråber af
desinfektionsmidlet BioCid, der pga. deres størrelse kommer ind
selv i de mindste sprækker og lægger sig som en tynd hinde på
alle overflader.

Vi ved det er vigtigt for jer, hurtig at kunne tage de
berørte områder i brug igen, således at jeres dagligdag hurtig
bliver normal igen. Med brug af koldtågemaskinen kan I tage de
berørte områder i brug umiddelbart efter vi er færdige med
desinfektionen.

LÆS MERE PÅ VORES HJEMMESIDE www.ssg.dk
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NYT FRA REGION FYN OG
VESTSJÆLLAND
JENS JULIN NIELSEN, REGIONSCHEF

CENTER ODENSE
Morten Vestergård Nielsen er ansat som ny
Driftschef i Odense.
Morten har 15 års erfaring indenfor skadeservice.
Han kommer senest fra en stilling som afdelingsleder
hos Recover i Odense.
Morten erstatter Jens Julin Nielsen, som
fremadrettet vil kaste sine kræfter på arbejdet som
Regionschef.
Morten starter i Odense mandag den 4. januar 2021
og vil referere til Jens Julin Nielsen.

CENTER HOLBÆK
Kenneth Jensen overtog d. 1. oktober 2020
stillingen som Driftschef i Holbæk. Kenneth har
været mange år i SSG og har senest fungeret som
Driftsleder for fugtafdelingen i Holbæk.
Samtidig er Søren Dahlberg startet som Projektleder
i center Holbæk d. 1. december 2020. Søren kommer
fra en lignende stilling hos Recover, og har været i
branchen i 20 år.

SSG ODENSE STØVSUGEDE
SPINDELVÆV I SCT. ALABANI KIRKE
Sct. Albani Kirke i det indre Odense blev indviet i
1908. Menigheden i kirken er af landet største
katolske sogne med mere end 3.000 medlemmer.
De brænder ugentligt 600 - 700 stearinlys af i kirken,
og soden fra afbrændingen af lysende sætter sig i
spindelvævet, som flere gange er faldet ned på de
besøgende i kirken og derfor skulle spindelvævet
fjernes.
Center Odense havde 2 mand gående i kirken i uge
47 for at støvsuge de mange spindelvæv væk.
Første dag gik med at lave en platform ved at
udlægge køreplader, for at skåne gulvet, så den 3
ton tunge lift kunne komme ind i kirken. Derudover
skulle tømrer flytte 8 bænke for, at liftens ben kunne
slås ud.
Efter en uge, havde vores mænd i Odense støvsuget
spindelvævene væk og kirken var pæn og fri for
spindelvæv, så kirkens besøgende igen kunne
besøge kirken i vished om ikke at blive ramt af de
mange spindelvæv.
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HURTIG INDSATS FRA SSG EFTER MUS I BUTIKKEN HOS
MENY PÅ RUGÅRDSVEJ I ODENSE
PREBEN STENNER, KEY ACCOUNT MANAGER
Butiksbestyrer Søren Poulsen hos Meny på
Rugårdsvej 211 i Odense var en glad købmand,
da SSG tirsdag den 27. oktober lidt før midnat
kunne færdigmelde et større rengøringsarbejde
efter mus i butikken og ude på lageret.

Forinden havde et team af sanitører fra tirsdag
morgen af og i løbet af dagen og aftenen været i
gang med en rengøringsopgave i butikken og på
lageret.

Netop nu er medarbejdere fra SSG’s Driftscentre
rundt og besøge omkring 250 Meny og Spar
butikker i Danmark for at informere om vort
samarbejde med Dagrofa kæden, der udover Meny
og Spar også omfatter Min Købmand og Let-Køb
butikkerne.
Under besøget bliver der opsat klistermærkater med
Dagrofa’s vagttelefonnummer hos SSG samt
udleveret forskelligt informationsmateriale.

Et arbejde der også omfattede desinfektion,
kassation af varer, fremskaffelse af ekstra container
og meget andet.
Opgaven blev naturligvis løst efter myndighedernes
retningslinjer og på baggrund af en plantegning
over butikken kunne den stedlige teamleder hos
SSG løbende markere, hvilke områder der var
rengjorte samtidig med, at der kunne opsættes
minebånd omkring de reoler, der var blevet taget.
Et hold bestående af 32 sanitører og 14 biler var
involveret i opgaven og dermed med til at sikre, at
Søren kunne åbne butikken igen for sine gode
kunder allerede onsdag morgen til vanlig tid.

Regionschef, Jens Julin Nielsen
udtaler: ”Der skal lyde et stort
tak til alle involverede
medarbejdere fra Holbæk,
Næstved, Odense, Rødekro,
Vejle og Århus”.
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PROFESSIONELT NETVÆRK AF
VIRKSOMHEDER TIL GAVN FOR
VORES KUNDER
LARS SALTOFTE HANSEN, KUNDECHEF
SSG er forretningspartner i BNI Glostrup, som består
af 29 virksomheder i 29 forskellige brancher. Det
primære formål er, at vi hjælper hinanden med
forskellige opgaver til gavn for vores forskellige
kunder.
Vi mødes en gang om ugen, hvor vi redegør for
hvilke opgaver vores kunder har brug for hjælp til og
hvad vi har hjulpet hinandens kunder med i den
forgangne uge.

For eksempel havde vores murer en opgave hos en
udlejer af en udlejningsejendom på Amager, hvor
kunden spurgte ind til hjælp af facaderens samt
skimmelsanering i kælderen. Muren kontaktede sin
forretningspartner hos SSG, som herefter tog ud og
løste opgaven for kunden og forretningspartneren.
Omvendt spurgte en af SSG’s kunder, om vi kendte
et firma der kunne hjælpe med firmagaver, hvorefter
vores forretningspartner hjalp vores kunde.
Netværket gør SSG i stand til at hjælpe vores kunder
med mange typer opgaver, og dermed give en
bedre kundeoplevelse.

SSG VAGTLEDERUDDANNELSE –
FØLGESKADEINDSATS EFTER
BRAND
JENS BROGAARD, BRANDCHEF
"I ER EKSPERTERNE"
Det er den forventning der stilles til SSG Vagtlederen
når denne lander på et skadested og møder
brandvæsnets indsatsleder, skadelidte som står med
et
brandskadet
hjem
eller
en
frustreret
fabriksdirektør som vil have svar på hvornår
produktionen igen kan opstarte efter brandskaden.

For at kunne indfri de høje forventninger til
Vagtlederen og videreudvikle kompetencer, er et
kursusforløb opstartet for at opkvalificere alle
Vagtledere i SSG. Kurset har samtidig til formål at
ensrette vores indsats i hele landet.
Kurset afholdes som et internt 2 dags kursus på
Falcks Brandskole Langvang i Randers. Kurset er en
kombination af teori og praktiske øvelser hvor der på
dag 1 fokuseres på mindre brandskader som
forekommer dagligt, og på dag 2 op skaleres til
storskader bl.a. i etageejendomme, erhverv og
fabrikker/produktion. De to første kurser blev afholdt
i efteråret 2020, og de næste vil blive afholdt i starten
af 2021. I alt vil cirka 40 SSG medarbejdere deltage
på kurserne.
Udover interne undervisere fra SSG, har vi fået
ekstern hjælp fra Nordvestjyllands Brandvæsen og
Arepa.
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NYT FRA UDDANNELSE
MIA SKRØDSTRUP

VORES NYE INTROKURSUS
’VELKOMMEN OM BORD I SSG’ ER NU
SKUDT I GANG

Kurset er både afholdt i Kolding og Ishøj i november
måned, hvor alle deltagerne blev budt velkommen af
henholdsvis Driftsdirektør, Torben Madsen eller
Adm. Direktør, Carsten Fensholt og opfølgning med
uddannelsesansvarlig Mia Skrødstrup.

Der blev udfordret på – hvor let det altid er at ’lede’
og kommunikere til andre fra sin egen stol, men når
man selv står der, så er det ikke helt så let alligevel.
Tilbagemeldinger lyder blandt andet:
Velformuleret kursus, med faktarig viden, omkring
opgavehåndtering, samt personhåndtering, i
forbindelse med vores hverdag.
Super fint kursus, hvor man lærer nye kollegaer at
kende
… det var meget givende for mig at møde andre
folk fra SSG i forskellige afdelinger, det var en god
måde at forstå SSG på og give indblik i, hvad der
ellers sker i firmaet.

Jeg har langt fra taget alt feedback med her, og der
er klart også muligheder vi skal kigge mere ind i på
næste kursus, men generelt skal der lyde en stor tak
– både for jeres deltagelse og gode feedback, som
kan være med til at gøre kurset endnu bedre på sigt.

Efter de første par timer fyldt, med info om SSG, tog
underviseren Anders Brødsgaard over og
fokuserede den sidste del af undervisningen på
kommunikation, og hvor let den kan gå galt – selv i
de enkle formidlingsopgaver – hvilket tydeliggjorde
vigtigheden heraf.

NYT FRA UDDANELSE fortsættes på næste side
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SÅ HAR VI ENDNU 2 UDDANNEDE
HÅNDVÆRKSTAKSATORER IGENNEM
UDDANNELSEN
Stort tillykke til Jesper Christiansen fra center Ålborg
og Jens Enemark Jessen fra center Vejle. Begge er
kommet igennem med et flot resultat – Godt gået!

Jesper; ’Jeg synes, at det giver mig en bedre
forståelse for dækninger og skader, det har gjort mig
mere tryg, når jeg laver besigtigelserne derude. Man
er klædt meget bedre på til at kunne køre
projektledelse for forsikringsselskaberne, så min
stilling har nu udviklet sig og jeg har fået en ny
spændende funktion.
Uddannelsen giver rigtig god mening, hvis man kører
projektledelse og jeg er rigtig glad for at have fået
muligheden for at kunne udvikle mig i denne retning.’
Kundeservicen får også lige et nøk opad, når Jens
bedre kan svare på deres spørgsmål derude;
´Jeg kan bruge uddannelsen til at få skrevet den
rigtige årsag ind – så spilder jeg ikke
forsikringsselskabernes tid på at skrive noget forkert,
der ikke er dækningsberettiget.

Jeg har spurgt dem begge lidt ind til uddannelsen,
og det er ikke en, man kom sovende til:
Jens siger; ’Det er hektisk og intenst at tage
uddannelsen, så man skal være 100% på, der er ikke
tid til telefonopkald. Det er meget relevante cases vi
arbejder med, der er fagligt relateret igennem hele
kurset.’
Jesper underbygger; ’Kurset er meget intensivt, 8 til
sen aften på alle dagene, men det gør ikke så meget,
når man synes det er spændende. Jeg er super glad
for at have fået uddannelsen.’
Relevansen af kurset opvejer dog heldigvis det
hårde slid, og begge oplever flere konkrete
kompetenceløft i hverdagen, hvor de føler sig
stærkere.

Jeg har fået en bedre forsikringsforståelse for, hvorfor
dækker man, og hvorfor ikke. Så kan jeg bedre give
kunderne en ordentlig forklaring på, hvorfor de ikke
er dækket. Det giver en større tilfredshed og jeg føler
mig mere sikker og faglig stærk, når jeg står derude.’

Alt i alt kan jeg konkludere ud fra mine samtaler med
Jesper og Jens, at de finder deres opnåede
uddannelse meget anvendelig i hverdagen som
projektledere, og har givet deres hårde slid nogle
konkrete værktøjer til hverdagens opgaver.
Endnu engang stort tillykke!
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TRYG GÅR OVER TIL
SCALEPOINT
RIKKE ØSTERBALLE, SAGSBEHANDLER
Tryg går over til ScalePoint, og derfor er vores
medarbejdere blevet undervist her i.
Til selve undervisningen fik vores medarbejdere testsager, som skulle køres igennem fra start til slut.
Vores medarbejdere oprettede og screenede
arbejde og fik godkendt rapporter og lagde
fakturerer ind i ScalePoint.

NYT FRA REGION
HOVEDSTADEN
BRITT HENNIG, REGIONSCHEF

CENTER HERLEV
Den 1. september 2020 startede Flemming Winther
Madsen i Specialservice i Herlev. Senest kommer
Flemming fra en stilling hos Recover som
afdelingsleder for deres center i Øst. Flemming har
som Driftschef fokus på at styrke SSG's indsats i.f.t
specialservice.
De lærte hvordan de skulle finde positioner i
ScalePoint, når de skal screenes.
Inden mødet, havde alle gennemgået e-learning, for
hvordan man opretter sager i ScalePoint.
Det var et vellykket kursus, som klædte os på til at
kunne arbejde med Tryg sager i ScalePoint fra
midten af november.

Efterfølgende ansatte vi den 2. november 2020
Thomas Hallengreen, som ny Projektchef i
Projektorganisationen. Senest har Thomas været
Regionschef hos Trinava Skadeservice Danmark.
Thomas kommer til at have fokus på storskader og IT
driftsprojekter.
Både Flemming og Thomas har tidligere været i SSG,
og er nu vendt tilbage til nye spændende
udfordringer. Vi ser frem til et godt samarbejde.
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NYT FRA HR
TINA VIKKE, HR CHEF

SUNDHEDSFORSIKRING FOR
FUNKTIONÆRER - NYT PÅ TRYG APP
Tryg lancerer en ny service på sundhedsforsikringen
– app’en Tryg Sund, som samler alt om
sundhedsforsikringen og de tilknyttede services.
Hent Tryg Sundhed helt gratis nu
Hent appen i App Store eller Google Play.

Få overblik med den nye app
Se hvad din sundhedsforsikring dækker.
Anmeld din skade direkte i appen, hvis du har
behov for behandling.
Samler alt om din sundhed.
Log ind med NemID.
Få hjælp med den nye app
StressStop-linjen: Hjælp til at håndtere stress.
Tryg Lægehotline: Dansk læge på video, når din
egen har lukket, eller du er på rejse.
Psykologisk krisehjælp: Hvis du får brug for
hjælp efter en alvorlig hændelse, fx ulykke,
overfald eller indbrud.
Blive sundere med den nye app
Test dig selv og få gode råd til en sundere livsstil.
Inspiration
gennem
mindfulness
og
frokostfitness.
Øvelser, der forebygger skader i ryg, skuldre og
ben.
Træningsprogrammer til løb, cykling og
svømning.

I kan også læse om appen på tryg.dk/app/tryg-sund

SUNDHEDSORDNINGEN FOR
TIMELØNNEDE PÅ OVERENSKOMST ONLINE LÆGE
Online læge er nu en del af vores
sundhedsordningen hos os. Det betyder, at I kan tale
med en læge via video – også om aftenen og i
weekenden.
Online læge et fint supplement til egen læge. I kan
bruge online læge, fx hvis det er svært at finde tid
hos egen læge inden for åbningstiden. Online læge
har nemlig åben alle hverdage fra 8-21 og i
weekenden og på helligdage fra 9-17.

Hvad kan online læge hjælpe med?
Lægerne kan hjælpe med de fleste ting, som egen
læge hjælper med, fx: · Lægefaglige råd nu og her
Recepter og hjælp til håndkøbsmedicin
Vurdere symptomer og sygdomme
Sende patienter videre til fysisk undersøgelse.

Har I børn, der endnu ikke er fyldt 15 år, kan de også
få hjælp hos lægen.
Online læge – kun via appen ’Din Pension’
Online læge virker kun gennem vores app ’Din
Pension’. Når I henter eller opdaterer appen, har I
altid en læge lige ved hånden. I finder appen i App
Store eller Google Play.

NYT FRA HR fortsættes på næste side
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VI LAVER EN PULSMÅLING I HELE SSG
I SSG ønsker vi en arbejdsplads med godt
arbejdsmiljø og høj medarbejdertrivsel.

Førhen har vi lavet en stor årlig trivselsmåling i hele
SSG, men fremadrettet vil vi kontinuerligt tage
temperaturen på hvordan det går i SSG. Det vil vi
gøre ved at sende en pulsmåling ud hver anden
måned til alle medarbejdere. Vores første pulsmåling
startede i december 2020.

Via vores interne kommunikations app Actimo,
sender vi 8 faste spørgsmål ud til alle medarbejdere,
som omhandler forholdene internt, forhold til
ledelsen, krav i arbejdet, udviklingsmuligheder, samt
medarbejdernes
overordnede
trivsel
og
engagement.
Målingerne vil danne grundlag for videre arbejde i
de enkelte afdelinger samt hele SSG, hvor der
fokuseres på emner der skal arbejdes målrettet med.
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ledelsen, krav i arbejdet, udviklingsmuligheder, samt
medarbejdernes
overordnede
trivsel
og
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Målingerne vil danne grundlag for videre arbejde i
de enkelte afdelinger samt hele SSG, hvor der
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