Online læge- og
psykologhjælp

Hurtig læge- og psykologhjælp
– når du har brug for det
En del af Codans sundhedsforsikring.

Læge- og psykologhjælp her
og nu – også i udlandet

Både medarbejderne og deres
familier er inkluderet

Ordentligt forberedt i en verden, der udvikler sig

Et medarbejdergode der giver
en sundere bundlinje

Online læge- og
psykologhjælp

Ingen ventetid, intet besvær

Med online læge- og psykolog
er hjælpen med dig overalt.
Uden ventetid og besvær.
Kan man forberede sig på sygdom og sundhedsproblemer?
Ja. Med Codans læge- og psykologhjælp ved du, at hjælpen er
lige ved hånden, hvis du eller din familie bliver syg eller bare
gerne vil tjekke om der er noget galt – og det er uanset, om det
sker på kontoret, derhjemme, i sommerhuset eller i udlandet.
Vi dækker dig, en samlever samt alle husstandens børn
under 18 år.
Så nemt tager du lægen og psykologen med dig overalt
direkte på mobilen, tablet eller pc
Nu er online læge- og psykologhjælp en del af Codans
sundhedsforsikring. Det betyder, at dine medarbejdere – og
deres familier- kan få hjælp med det samme, når de er langt
fra hjemmet eller egen læge. Dygtige læger og psykologer
sidder klar til at hjælpe, rådgive, vejlede og forny recepter,
så arbejdspladsen hurtigt får en rask og glad kollega tilbage
på job.

Se mere på codan.dk/doktor

Hvis du skal bruge hjælp, også uden for
klinikkernes normale åbningstid, har du adgang
til læger både i hverdagene og i weekenden,
og psykologer i hverdagene.

Spørg lægen om alt
Du kan få hjælp til både små og store
bekymringer, samt mere praktiske ting som
henvisninger og fornyelse af recepter.

Tag hjælpen med dig overalt
Få adgang til erfarne speciallæger i
almen medicin eller psykologer – uanset om
du er i sommerhus, på familieweekend,
i udlandet, eller på farten.

Online læge- og
psykologhjælp

Få hurtig hjælp fra læger og psykologer. Direkte på
din mobil – med videokonsultation eller chat.
Hvad med din egen praktiserende læge?
Den direkte linje til lægehjælp er et supplement til egen læge
og ikke en erstatning. Skal du igennem en fysisk undersøgelse,
eller er du allerede i gang med en udredning, skal du naturligvis bruge egen læge som tovholder. Det samme gælder ved
recepter på vanedannende eller stærkt smertestillende medicin.
Tal med en psykolog inden for en time
Vores psykologer sidder klar til at tale og give dig konkrete
redskaber til at takle bekymringer. Hvis du har behov for
yderligere hjælp, guider vi dig godt videre til et psykologforløb
i nærområdet.
Ring 112 ved akut livstruende sygdom eller tilskadekomst
Den lægefaglige rådgivning er ikke en akuttelefon. Lægerne
kan ikke træde til og hjælpe ved ulykker eller voldsomme
sygdomstilfælde. Hvis nogen kommer voldsomt til skade, eller
hvis der pludselig opstår livstruende sygdom, skal du ringe
112 med det samme.

Åbningstider for online lægehjælp
Hverdage 8.00 - 22.00
Weekend 8.00 - 18.00
Tal med en læge inden for ca. 5 minutter.

Åbningstider for online psykologhjælp
Hverdage 9.00 - 18.00
Tal med en psykolog inden for ca. 60 minutter.
Skriver du uden for åbningstiden, får du svar så snart vi åbner.

Så nemt får du læge- og psykologhjælp

1

Tilmeld dig via
codan.dk/laege

2

Log på med
NemID/MitID

3

Kontakt en
læge eller en
psykolog

Codan
Gammel Kongevej 60
DK-1790 København V
T 33 55 55 55
codan.dk

En sund beslutning for både
medarbejderne og virksomheden
Med Codans sundhedsforsikring kan du sikre, at dine medarbejdere har ro i maven og ved, at de altid har dygtige læger og
psykologer ved hånden, hvis pludselig sygdom og sundhedsproblemer skulle ramme dem. For uvished er ikke bare usundt.
Uvished koster på arbejdsglæden, på produktiviteten og på
bundlinjen.
Danskerne elsker Hejdoktor.dk
Vores partner i lægefaglig rådgivning er Hejdoktor.dk, som
har gennemført over 100.000 konsultationer siden starten.
Hejdoktor.dk scorer højt på kundetilfredshed på Trustpilot,
og al trafik krypteres og overholder Sundhedsstyrelsens krav.
Læs mere på Hejdoktor.dk
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