
Codan Sundhedsforsikring
Medarbejder

Vores sundhedsforsikring  
sikrer dig hurtig hjælp

Særlige fordele  
for dig

Undgå lange ventetider
Du kommer til undersøgelse 
eller behandling inden for 10 
arbejdsdage.

Kortere sygdomsforløb
Du får færre dage med smerter 
og ubehag, mindre bekymring 
og en mindre risiko for 
følgesygdomme.

Fri adgang til online hjælp
Du og din familie har fri adgang 
til online læge, fysioterapeut 
og psykolog via Hejdoktor.

Det får du med vores sundhedsforsikring
Med vores sundhedsforsikring får du adgang til hurtig undersøgelse og 
behandling på privathospital eller hos speciallæge. På den måde undgår du 
lange ventetider, som ofte resulterer i et kortere sygdomsforløb. For dig betyder 
det færre dage med smerter og ubehag, mindre bekymring og en mindre risiko 
for følgesygdomme. Det giver tryghed og mere ro på i hverdagen.

Hvis det er tilvalgt på din sundhedsforsikring, har du også adgang til fysiske 
behandlinger hos fysioterapeut, kiropraktor, osteopat, akupunktør og 
zoneterapeut samt konsultation hos psykolog eller psykiater.

Du kan læse mere om dine dækninger på dit dækningsbevis.

Få råd og vejledning hos vores dygtige sygeplejersker
Som en del af forsikringen tilbyder vi dig altid råd og vejledning hos vores dygtige 
sygeplejersker – også selv om din skade ikke er dækket af forsikringen.

Du kan også sikre din familie
Hvis du som medarbejder har vores sundhedsforsikring, kan du også købe en 
privat sundhedsforsikring til din samlever og børn til en fordelagtig pris. Det giver 
mere tryghed for hele familien. Læs mere her.

Læs mere på 
codan.dk/privat/forsikringer/sundhedsforsikring

– hvis du bliver syg eller kommer til skade.

https://www.codan.dk/erhverv/forsikringer/sundhedsforsikring/koeb-aegtefaelle-samlever-boern?icid=cl_forsikringer_sundhed_aegtefaelle-samlever-boern
https://www.codan.dk/privat/forsikringer/sundhedsforsikring
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Hurtig hjælp uden ventetid og besvær
Online læge, fysioterapeut og psykolog er en del af Codans sundhedsforsikring. 
Det betyder, at du og din familie hurtigt kan få hjælp, når det brænder mest på – 
både når I er hjemme og på farten. Dygtige læger, fysioterapeuter og psykologer 
sidder klar til at rådgive og forny recepter, så du kan få ro på hjemmefronten og 
hurtigt få hverdagen til at fungere igen.

–  Du taler med erfarne speciallæger i almen medicin, fysioterapeuter  
og psykologer – direkte på mobilen.

–  Du og din familie har fri adgang til online læge, fysioterapeut og psykolog  
via Hejdoktor.

–  Du behøver ikke at anmelde en skade eller have en lægehenvisning,  
for at bruge servicen. 

–  Du slipper for ventetid, transporttid og venteværelser.

Læs mere, og tilmeld dig her

Med online læge, fysioterapeut 
og psykolog er hjælpen med dig 
overalt – direkte på mobilen
Inkluderet i sundhedsforsikringen.

Du har også adgang til fysiske behandlinger hos fx fysioterapeut eller fysisk 
konsultation hos psykolog, hvis din sundhedsforsikring indeholder disse tilvalg.

Åbningstider

Online læge Online fysioterapeut Online psykolog

Alle hverdage 8-22 

Weekend 8-18 

Inden for ca. 5 min.

Alle hverdage 9-17

Weekend Lukket

Inden for ca. 24 timer.

Alle hverdage 9-18

Weekend Lukket

Inden for ca. 60 min.

https://www.codan.dk/privat/forsikringer/sundhedsforsikring
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Hvis du skal bruge din 
sundhedsforsikring
Kontakt din egen læge for at få en henvisning, hvis du skal undersøges eller 
behandles. Når du har din lægehenvisning, kan du anmelde skaden døgnet rundt 
på codan.dk.

Særligt for udvalgte dækninger
Hvis der er tilvalgt dækning for fysiske behandlinger hos fx fysioterapeut eller 
kiropraktor, behøver du ingen lægehenvisning. Du skal blot anmelde skaden 
online på codan.dk.

Hvis der er tilvalgt dækning for psykolog, kræver vi ikke lægehenvisning ved 
stress. Her skal du blot ringe til os på 33 55 38 34 og så hjælper vi dig videre.

Du kan også altid få hurtig hjælp af fysioterapeut, psykolog og læge online via 
Hejdoktor – uden lægehenvisning og uden at anmelde en skade.

Sundhedsforsikringen sikrer dig hurtig 
behandling og hjælper dig tilbage til 
hverdagen. 


