
PensionDanmark Sundhedsordning  
tager vare på dit helbred døgnet rundt

Alle medlemmer i PensionDanmark 

har fri adgang til vores telefoniske 

Sundhedslinje. Her er der hjælp at 

hente, hvis du har brug for en snak om 

personlige problemer.

Næsten alle vores medlemmer kan 

også benytte sig af vores tværfaglige 

sundhedsbehandlinger. Et besøg hos 

kiropraktoren kan hjælpe dig til at 

komme hurtigt på højkant, hvis du fx 

har ondt i ryggen eller er plaget af en 

skulderskade.  

Er du omfattet af hurtig diagnose, 

hjælper vi dig med at få stillet den 

rette diagnose. På den måde kommer 

du hurtigere i gang med den rette 

behandling – uden unødvendig ventetid. 

Du vil gennem hele forløbet være i tæt 

kontakt med en sygeplejerske. 

Betaling og beskatning

Du skal ikke have penge op af lommen,  

når du gør brug af de muligheder, der  

er. Enten betaler din arbejdsgiver,  

ellers bliver beløbet trukket fra din 

opsparing. Du skal ikke gøre noget,  

da vi indberetter beløbet til SKAT.

Se, hvad du helt præcist betaler på 

pension.dk/dinpension. 

Se, hvordan du præcist er 
omfattet på pension.dk/dinpension

http://www.pension.dk/dinpension
http://www.pension.dk/dinpension


Book tid til sundheds behandlinger  
døgnet rundt 

Læs mere på 
pension.dk/behandling

Med tværfaglig behandling kan du både få behandlet 
skader, der er opstået på dit arbejde og i din fritid. 
Skaden kan fx være sket i forbindelse med:
 
›  et tungt løft på arbejdet
›  en løbetur
›  havearbejde 

Du kan ikke få behandlet kroniske skader. Behand
lingerne vil fortsætte, indtil behandleren vurderer, 
at dit problem er løst, eller at problemet skal løses 
ved lægelig behandling uden for PensionDanmark 
Sundhedsordning. 

Professionelle behandlere 
Behandling foregår hos vores kiropraktorer, 
fysioterapeuter, zoneterapeuter og massører.

Landsdækkende behandling
Behandlingen foregår i et landsdækkende netværk  
på et af vores mere end 120 sundhedscentre fordelt  
over hele landet. 

Har du mere end 30 km til det nærmeste sundheds
center, kan du få en tid på et behandlingssted, der er 
tættere på dig. For at få dækket behandlingen skal du 
ringe til os på 7010 0806 for at aftale nærmere. 

Book tid døgnet rundt – via mobil og pension.dk
Du kan nemt booke en tid til behandling via pension.dk.

> Gå ind på pension.dk/dinpension
> Log ind med NemID
> Vælg fanen ”Sundhed” og følg vejledningen 

Har du ikke adgang til en pc, kan du ringe til os  
på 7010 0806 – så hjælper vi dig.

Sådan henter du app’en
1. Log ind på Din Pension 
2. Tryk på ”Aktivér mobiladgang”
3. Du får en sms, hvor du giver tilladelse  

 til, at app’en downloades
4.  Så er du i gang og kan nu tilgå  

Din Pension fra din smartphone

http://www.pension.dk/behandling
http://www.pension.dk
http://www.pension.dk
http://www.pension.dk/dinpension


Hjælp til hurtig udredning  
med hurtig diagnose
Med hurtig diagnose hjælper vi dig med at finde ud af, 
hvad du fejler og sikrer, at du hurtigt kommer i gang 
med den rette behandling  uden unødig ventetid. Du 
vil igennem hele forløbet være i tæt kontakt med en 
sygeplejerske, som du altid kan henvende dig til. 

Sådan bruger du hurtig diagnose
For at bruge hurtig diagnose skal du have en henvisning 
til en speciallæge fra din egen læge.

›  Når du har fået henvisningen, ringer du til hurtig 
diagnose på 7010 0806. Ring alle hverdage ml. kl. 816.  

›  En sygeplejerske hjælper dig med at bestille en 
tid. Sygeplejersken står også for den praktiske 
koordinering mellem dig og speciallægen. 

›  Du får besked om tid og sted via email eller brev. 
›  Når du har fået stillet en diagnose, hjælper 

sygeplejersken dig videre i dit behandlingsforløb. 
›  Hvis du får en henvisning til en fysioterapeut, kan  

du bruge kommunens tilbud. Hvis alt er optaget, 
dækker vi som regel behandlingen i op til to måneder.

Læs mere på 
pension.dk/behandling

Læs mere på 
pension.dk/hurtigdiagnose

Hurtig diagnose 
er et supplement til de  

offentlige tilbud, du kender i 
 dag. Behandling foregår i det 

offentlige sundhedsvæsen.

Med hurtig diagnose  
bliver ventetiden til en 

speciallæge, og det at få  
stillet en diagnose, så  
kort som overhovedet  

muligt.

Hurtig 
diagnose

http://www.pension.dk/behandling
http://www.pension.dk/hurtigdiagnose


Tal med en psykolog
Føler du dig stresset på jobbet, eller har du en 
arbejdsulykke tæt inde på livet, kan du døgnet 
rundt kontakte vores rådgivningscenter. Her kan 
du få en fortrolig telefonsamtale med en psykolog. 
Privatrelaterede problemer som fx skilsmisse eller 
dødsfald er også omfattet af telefonrådgivningen. 
I ikkeakutte tilfælde vil du få en samtale inden for  
tre dage – i akutte tilfælde inden for fire timer. 

Ring døgnet rundt på 7010 0806.

Tal med en misbrugsrådgiver 
Er du eller en af dine nærmeste ude i et misbrug, kan 
du få rådgivning om bekæmpelse af misbrug af alkohol, 
medicin og stoffer. Vi rådgiver også om muligheder for 
hjælp i både det private og offentlige.  
Du kan ringe døgnet rundt, og du vil normalt få en 
telefonisk samtale senest den førstkommende hverdag 
efter din henvendelse.

Ring døgnet rundt på 7010 0806.

Guide til sundhedsvæsenet 
Vores hold af kompetente sygeplejersker kan svare 
på spørgsmål om fx ventetider og frit sygehusvalg, 
genoptræning, medicintilskud og klageprocedurer. Bliv 
klogere på dine muligheder, rettigheder og regler i det 
offentlige sundhedsvæsen. 

Ring alle hverdage mellem kl. 8 og 21 på 7010 0806.

Står du midt i en krise?  
Vi hjælper dig videre…

Føler du dig udbrændt?
Problemer i den nærmeste 

familie?
Dødsfald?

Akut krise?

Få hurtig og  
professionel rådgivning,  

når der dukker problemer op, 
der påvirker din trivsel.

Læs mere på pension.dk

http://www.pension.dk

