
SUNDHEDSFORSIKRING TIL  
OFFENTLIGT ANSATTE

PRIS PR. MD.

279,-
pr. pers.

Opkræves som  
kr. 3.348,-/årligt

Du sikres  
hurtig og  

optimal  
behandling

Sundhedsagenturet

Nu også Online  
læge for hele  
familien alle  
ugens dage



HVAD KAN JEG BRUGE DEN TIL?   
Her er en række eksempler på hvad  

sundhedsforsikringen dækker:

Sundhedsagenturet har siden 2016 tilbudt offentligt ansatte Danmarks bedste sundhedsforsikring. Vi sikrer den bedst 
mulige dækning hurtigst muligt. Vi tilpasser løbende dækningerne, således at de følger udviklingen indenfor det sund-
hedsfaglige.  Derudover tilbyder vi også andre typer forsikringer, bl.a. tandforsikringer via www.sa-tandforsikring.dk

•  Online læge for hele familien alle ugens dage

•  Behandling på privathospital 

•  Undersøgelse og behandling hos speciallæge (fx hudlæge, øjenlæge, 
reumatolog) 

•  Fysioterapeut, nødvendige antal behandlinger

• Kiropraktor, nødvendige antal behandlinger 

• Psykologbehandling, nødvendige antal behandlinger

•  Akut psykologhjælp 

•  Stressbehandling hos psykolog 

•  Zoneterapi - op til 10 behandlinger pr. 12. mdr. 

•  Akupunktur - op til 10 behandlinger pr. 12. mdr. 

•  Ergoterapi - op til 10 behandlinger pr. 12. mdr. 

•  Fodterapi - op til 6 behandlinger pr. 12. mdr. 

•  Massage - op til 4 behandlinger pr. kalenderår 

•  Genoptræning i op til 24 måneder 

•  Rekreation, hospice, terminal pleje 

•  Osteopati (voksne) – op til 10 behandlinger pr. 12. mdr. 

•  Speciallægeordineret medicin i op til 2 år 

•  Allergivaccinationer (kr. 1.000 p.a. max. 3 år) 

•  Diætist (BMI -18/+30, alvorlig sygdom)

Behandling dækkes altid i henhold til gældende forsikringsbetingelser  
– og skal være godkendt af Gjensidige Forsikring inden opstart

Sundhedsagenturet



PRIS OG VILKÅR

Pris pr. medarbejder* ...................................279,- pr. mdr.

Ægtefæller/samlever* ...................................279,- pr. mdr.

Børn indtil 21 år ved 2 voksne ...............................Gratis

Børnepriser ved én forsikret forælder:
Barn pr. stk. ...................................................... 950,- årligt
Dog maksimalt 3.348,- for alle børn
*Opkræves helårligt som 3.348 eksl. statsafgift

Gælder alle offentligt ansatte

Ingen helbredsoplysninger

6 mdr’s karens på eksisterende lidelser

Kroniske lidelser i bevægeapparatet dækkes  
i visse tilfælde

Dækning fra førstkommende 1. i næste måned

se mere og bestil direkte på 
www.kommunesundhed.dk



Sundhedsforsikring til offentligt ansatte

Sådan anmelder du en skade:

Indhent  
henvisning hos  
din egen læge*

*Hvis nødvendigt

Udfyld  
din skade- 
anmeldelse
Online eller telefonisk 

tlf. 70 10 90 09

Start  
behandling

(senest efter 10  
arbejdsdage hvis lidelse  

er dækket)

Sundhedsagenturet
88 62 63 62 eller info@sundhedsagenturet.dk

SE MERE OG TILMELD DIG OG 
DIN FAMILIE PÅ:

kommune
Sundhedsforsikring til kommunalt ansatte 

sundhed dk•


