
Behandlingsforsikring
Codan Care Behandlingsforsikring er skabt til aktive mennesker, 

der vil bruge livet på alt andet end ventelister

Medarbejderinformation



Hvorfor vente på behandling?
Din arbejdsgiver har valgt en  
Behandlingsforsikring hos Codan 
Care. Det betyder, at du som  
medarbejder kan komme hurtigere  
i behandling, hvis du bliver syg. 

Du er dækket fra første dag for både 
sygdom og ulykke, hvis lidelsen er 
opstået efter tegningen. Når du har 
været omfattet af forsikringen i 24 
måneder, dækkes også sygdomme, 
der er opstået, før du blev omfattet 
af forsikringen. 

Hvis du får brug for forsikringen
Det er en betingelse for dækning, at 
du har kontaktet os, før du starter 
en behandling. Hvis du får brug for 
forsikringen, skal du derfor kontakte 
os hurtigst muligt. Du skal ringe  
til Codan Care Skade på telefon  
33 55 38 34 alle hverdage 8-16. 
Husk at have dit policenummer parat. 

Når du ringer, vil du blive mødt af 
sygeplejersker og forsikringsuddan-
nede medarbejdere, der udelukkende 
arbejder med Codan Care. De vil 
anvise dig et undersøgelses- og  
behandlingssted inden for vores 
netværk af speciallæger og privat-
hospitaler.

Får du behov for akut psykologisk 
krisehjælp, kan du ringe døgnet 
rundt til Falck Healthcare på telefon 
70 10 20 12. Har du brug for anden 
form for psykologisk bistand, kan du 
kontakte Codan på telefon 33 55 38 34 
alle hverdage 8-16.

Hvad dækker forsikringen?
Forsikringen dækker udgifter til  
behandling af sygdomme, som  
enten kan kureres eller bedres  
varigt. En nøjagtig beskrivelse af 
forsikringsdækningen finder du  
i forsikringsbetingelserne.

Forsikringen omfatter udgifter i  
forbindelse med:
•  Undersøgelse og behandling hos 

en speciallæge eller på en klinik
•  Nødvendig ambulant efterbe-

handling, som udføres af en læge  
efter en dækningsberettiget ind-
læggelse eller operation

•  Nødvendig og lægeordineret  
efterbehandling hos en autoriseret 
fysioterapeut eller kiropraktor i op 
til 6 måneder efter en dæknings-
berettiget indlæggelse eller opera-
tion – regnet fra det tidspunkt, 
hvor lægen mener, at genoptræ-
ningen kan begynde

•  Psykologbehandling før eller efter 
en dækningsberettiget operation, 
hvis det psykiske problem har 
sammenhæng med den sygdom, 
du opereres for

•  Transport til og fra behandlings-
stedet, hvis du på grund af sygdom 
er ude af stand til selv at køre i bil 
eller med offentlige transportmidler.

Psykologdækning
Du har mulighed for behandling hos 
psykolog eller psykiater, også i tilfælde 
hvor dette ikke sker i tilslutning til en 
operation. Dækningen omfatter både 
akut krisehjælp med adgang til psy-
kolognetværk 24 timer i døgnet og 
behandling af ikke-akutte psykiske 
lidelser, herunder også stress.
Codan Care samarbejder med Falck 
Healthcare omkring psykologbe-
handling. Det sikrer dig adgang til 
et landsdækkende netværk af  
psykologer og dermed en sikker 
henvisning til en psykolog med  
speciale i din problemstilling.

Misbrugsbehandling
Du har mulighed for behandling af 
alkohol- og medicinmisbrug, når 
der foreligger en lægeerklæring om, 
at du har behov for afvænning, og 
når behandlingsstedet vurderer,  

at der er en realistisk helbredelses-
mulighed. Denne dækning omfatter 
højst 2 behandlingsforløb i forsik-
ringens løbetid.

Fysioterapi og kiropraktik
Du har mulighed for at få dækket  
nødvendige udgifter til behandling 
hos fysioterapeut eller kiropraktor – 
også selvom det ikke drejer sig om 
behandling i forbindelse med en 
operation. Du kan få op til 12 be-
handlinger årligt, regnet fra 1. be-
handlingsdag. – Herudover dækkes 
én årlig røntgenundersøgelse hos 
kiropraktor. Behandling hos fysio-
terapeut skal være ordineret af læge. 
Kiropraktoren skal have autorisation 
efter dansk ret, eller, hvis kiroprak-
toren er etableret i udlandet, have  
tilsvarende kvalifikationer. Forsikrin-
gen dækker patientandelen, og det 
er derfor en forudsætning, at be-
handleren har overenskomst med 
Sygesikringen.

Hvad dækker forsikringen ikke?
Forsikringen dækker ikke sygdomme, 
der erfaringsmæssigt har meget 
komplicerede behandlingsforløb og 
derfor vil medføre meget høje for-
sikringspræmier. Det gælder f.eks. 
HIV-relaterede sygdomme, organ-
transplantationer og dialysebehand-
ling ved kronisk nyresvigt. Behandling 
for barnløshed, graviditet eller fødsel, 
kosmetiske behandlinger samt tand-
lidelser er heller ikke om fattet af 
forsikringen. 

Hvad med skatten?
Din arbejdsgiver betaler forsikrings-
præmien. For dig er både præmien 
og evt. erstatning indkomstskattefri, 
hvis dækningen omfatter, eller har 
været tilbudt, alle virksomhedens 
medarbejdere.
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