
 

 

I får flere fordele  

Vi har opdateret jeres betingelser og lavet en række forbedringer, som sikrer jer endnu hurtigere 

behandling. I kan læse om de vigtigste ændringer her i skemaet. 

 

Oversigten er en bruttooversigt. De forskellige forhold gælder således der, hvor den konkrete 

dækning er tegnet. Oversigten over hvilke dækninger virksomheden har tegnet, fremgår af policen, 

og af medarbejdernes dækningsoversigt. 

 

 

Vi har også sikret jer en række andre forbedringer: 

• BMI-kravet på diætist er fjernet, så jeres medarbejdere altid kan få hjælp, når en læge 
ordinerer behandlingen. 

• Genoptræning ophører ikke længere efter seks måneder, men tilpasses det konkrete 
sygdomsforløb.  

• Second opinion er udvidet, så den også omfatter behandling, der påvirker medarbejderens 
funktionsniveau, selvom den ikke er livstruende. Vi tilbyder desuden vejledning fra 
sygeplejersker og læger.   

• Søvnudredning dækker nu også igangsættelse af behandling for søvnapnø. 

 

Andre ændringer, præciseringer og skærpelser 

For at gøre betingelserne mere overskuelige har vi også fjernet nogle få dækninger, indført 

beløbsgrænser for enkelte dækninger og lavet nogle præciseringer, så medarbejderne altid kan se, 

hvordan de er dækket. I kan se disse ændringer og præciseringer i skemaet her. 

 

 

 

 

Dækning Nye betingelser 

Fysiske behandlinger 
uden lægehenvisning 

 

Der er ikke længere krav om lægehenvisning ved behandling hos  

fysioterapeut, kiropraktor, osteopat (ny dækning), akupunktør og  

zoneterapeut. Ved behandling hos en fysioterapeut uden lægehenvisning,  

mister medarbejderen dog tilskuddet fra den offentlige sygesikring, og får  

derfor en egenbetaling svarende til tilskuddet. 

Hurtigere udbetaling ved 
fysiske behandlinger 

Fremover skal medarbejdere, der får behov for fysisk behandling som fx 
fysioterapi eller kiropraktik, anmelde deres skade på codan.dk. Vi 
udbetaler straks herefter erstatning for et antal behandlinger, uden at 
medarbejderen først skal indsende regninger. 

Behandling af stress 
uden lægehenvisning 

 

Medarbejdere, der bliver ramt af stress, kan nu henvende sig direkte til 
os uden lægehenvisning. Vi tilbyder forskellige behandlingsformer og 
vores sundhedsfaglige personale vil i dialog med jeres medarbejder 
vælge den, som bedst imødekommer dennes behov og præferencer.  

Kroniske lidelser  Medarbejdere, der bliver ramt af en kronisk sygdom, har hidtil ikke fået 
dækket deres behandling. Fremover er kroniske lidelser dækkede i seks 
måneder, så jeres medarbejdere er sikret hurtig udredning og 
behandling.  

Vejledning – også hvis 
skaden ikke er dækket  

 

Vores sygeplejersker hjælper jeres medarbejdere, uanset om en skade 
er dækket eller ej. Sygeplejerskerne vejleder om, hvilke muligheder 
medarbejderne har i det offentlige sundhedsvæsen, så de aldrig står 
alene med deres helbredsmæssige problemer.  



 

Dækning Nuværende betingelser Nye betingelser 

Terminal 

sygdom 

 

Ved terminal sygdom har 

forsikringen dækket pleje i op til tre 

måneder. 

Fremover dækker vi i tre måneder eller op til 

300.000 kr. Vi dækker et terminalt forløb i 

hele forsikringens løbetid.  

Kørsel 

 

Forsikringen har dækket kørsel til 

og fra behandling med statens 

laveste takst for 

kørselsgodtgørelse.  

Vi dækker nu først kørsel, når medarbejderen 

skal have en dækningsberettiget 

undersøgelse eller operation på et 

privathospital, der er mere end 100 km fra 

bopælen.  

Misbrug 

 

Misbrugsdækningen har ved alko- 

hol-, narkotika- og medicinmisbrug 

dækket to behandlingsforløb i 

forsikringens løbetid. 

Spiseforstyrrelser og ludomani er nu også 

dækkede. Vi dækker to behandlingsforløb i 

forsikringens løbetid eller op til 70.000 kr. pr. 

behandlingsforløb. Dog ikke, hvis 

medarbejderen tidligere har været i 

behandling for misbruget. 

Kontroller 

 

Kontroller, der er del af en 

efterbehandling, har ikke været 

præciseret i betingelserne.  

Vi dækker nu to kontroller pr. operation.  

Psykolog 

 

Psykologdækningen har givet 

mulighed at blive udredt for ADHD, 

autisme, asperger og lignende.  

Udredning for ADHD, autisme, asperger og 

lignende er ikke længere dækket.  

Hudsygdomme Forsikringen har dækket behandling 

af hudsygdomme, selvom hensynet 

har været kosmetisk og ikke 

helbredsmæssigt.  

Hudsygdomme er nu kun dækkede, hvis de 

påvirker helbredet væsentligt. Vorter, acne og 

lignende er ikke dækkede. Kroniske 

hudsygdomme, som opstår i 

forsikringsperioden, er dækkede i seks 

måneder som andre kroniske lidelser. Vi 

dækker ikke tilbagefald, selvom det opstår 

andre steder på kroppen.  

Akupunktur og 

zoneterapi 

Vi har dækket 10 behandlinger hos 

akupunktør og zoneterapeut. 

Vi dækker fortsat 10 behandlinger, dog kun 

op til 400 kr. pr. behandling. 

 


