
INFORMATIONSMØDE -

fokus på ny sundhedsordning

Sampension

• Baggrund for ændring af pensionsaftalen

• Sundhedsordning og pension, hvordan hænger det 

sammen

• Betaling af den nye sundhedsordning

Dansk Sundhedssikring

• Indholdet i den nye sundhedsordning

• Hvad dækker ordningen, hvad dækker den ikke

• Hvordan anmelder jeg en skade

• Hvornår skal der bruges lægehenvisning

• Kan jeg selv vælge min behandler

• Tid til spørgsmål
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Sundhedsordning for 425 kr. om året

▪ Efter indførelse af sundhedsordning til PF reduceres betalingen til forsikringsdækningerne 

for ansatte i KL og Patienterstatningen.

▪ Den gennemsnitlige reduktion af betaling er også 425 kr. 

Prisen for forsikringsdækningerne står i forhold til de præcise dækninger, som den 

enkelte har. 

Det betyder at den enkeltes reduktion på betaling af forsikringsdækninger kan være 

større eller mindre end de 425 kr. 

Fx beregnes den løbende udbetaling ved invalidepension i forhold til den enkeltes 

løn, og medlemmet kan have valgt dækninger på forskellige niveauer. 
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Den ene ting I skal huske, når spørgsmålene melder sig

Mobiltilpasset/APP

-Information

-Sundhedstjek

Sampension

- Pensionsrådgivning

Sampension

-Sundhedsordning

-Sundhedscenter

Tlf.: 77 55 63 31

Sampension.dk

-Info om ordning

-Digital anmeldelse



Dansk Sundhedssikring A/S   |  Tlf. +45 7020 6121  | ds-sundhed.dk



Hurtig diagnose og udredning hos speciallæge

Der kan evt. gives 1 blokade til diagnosen er stillet herefter henvises til behandling i off. Regi

Der dækkes ikke kontrol

Psykologbehandling og akut krisehjælp

Telefonisk rådgivning – op til 5 samtaler. 

Psykolog vurderer om der er behov for en face-to-face samtale

Benyttelse af netværk

Forebyggende behandling for skader i bevægeapparatet 

Behandling altid i vores kvalificerede netværk, ingen lægehenvisning

Fysioterapi, kiropraktor, fysiurgisk massør, zoneterapi, akupunktur 

Op til 15 behandlinger pr. skade

Forsikringsdækninger



Misbrugsbehandling

Telefonisk rådgivning om misbrugsbehandling.

2 måneders genoptræning

Ingen aldersgrænse på medarbejdere som er aktive i virksomheden

Der skal ikke afgives helbredsoplysninger

Forsikringsdækninger



Sundhedsordning

=

SundhedsNavigator

+ 

Forsikringsdækninger

Hvordan vi ser på sundhedsordning



SundhedsNavigator

• SundhedsNavigator er den samlede leverance af omsorg, viden, navigation, 

tovholderfunktion, lægerådgivning, sygeplejerskerådgivning, netværk, 

kontakter og systemer tilgængelig 8 –17 på hverdage og 9 -12 weekender og 

helligdage

• Med SundhedsNavigator får du hjælp til alle behandlingskrævende 

helbredsproblemer – og ikke kun udredning, der er dækket af forsikringen. 

• SundhedsNavigator hjælper også med kroniske sygdomme, akutpakkeforløb 

ved kræft og hjerte/kar sygdom, komplicerede lidelser, m.v.

• Med SundhedsNavigator får du hjælp til bruge det samlede private og 

offentlige sundhedsystem optimalt – private hospitaler udgør 2% af det 

samlede hospitalsvæsen i Danmark



Kundeportal

Overblik over 

personlige dækninger 

og vilkår


