
DANICA SUNDHEDSSIKRING
– HJÆLP VED PSYKOLOGBEHANDLINGER

Din forsikring (modul1) dækker 12 eller otte konsultationer 

hos en autoriseret psykolog pr. forsikringsbegivenhed om 

året. Antallet afhænger af, om der er tilskud fra den offentlige 

sygesikring eller ej.

Det betyder, at du for eksempel kan få dækket 12 konsulta   -

ti oner først på året efter en pårørendes død og otte konsulta-

ti oner senere på året på grund af stress. 

Vi dækker 12 konsultationer med tilskud

Den offentlige sygesikring giver i en række tilfælde tilskud til 

12 behandlinger hos en psykolog, hvis du har fået en henvis-

ning fra din læge. Du skal dog selv betale en del af udgiften. 

Denne egenbetaling dækker din Danica Sundhedssikring.

Vi dækker otte konsultationer uden tilskud 

Hvis du får psykiske problemer i forhold til for eksempel din 

arbejdsplads, giver den offentlige sygesikring ikke tilskud til 

psykolog. Med din Danica Sundhedssikring kan du få dækket 

op til otte psykologbehandlinger hos en autoriseret psykolog. 

Din læge skal skriftligt have anbefalet behandlingen. 

Danica Pension samarbejder med Falck Healthcare

For at du kan komme nemmere og hurtigere til behandling har 

Danica Pension et samarbejde med Falck Healthcare.

Hvad betyder det for dig?

•  Du vil blive kontaktet af Falck Healthcare og henvist til 

en psykolog hurtigt efter, at Danica Pension har godkendt 

behandlingen.

•  Du kommer til en psykolog med særlig ekspertise i den 

situation, du befi nder dig i.

•  Du kommer hurtigere i gang med behandlingen. 

•  Du skal ikke selv lægge ud for behandlingen.

Telefonisk rådgivning 

Du, dine kollegaer og din leder kan få rådgivning hos Falck 

Healthcare på 70 22 02 23 døgnet rundt. Og I behøver ikke 

kontakte Danica Pension eller anmelde en skade først. 

Der er ikke tale om akut psykologisk hjælp, men rådgivning, 

sparring og gode råd, hvis du sidder med et konkret problem.

HAR DU BRUG FOR HJÆLP – SÅ FØLG DENNE VEJLEDNING
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1. Du kontakter din læge. Du 
skal bruge en lægehenvisning, 

hvis der gives tilskud via den 
offentlige sygesikring og en 
lægelig anbefaling, hvis der 
ikke gives tilskud.

2. Du udfylder anmeldelsen på 
danicapension.dk/anmeld og 

underskriver med NemID.

5. Du bliver behandlet. 

3. Danica Pension 
godkender behandling.

4. Du bliver kontaktet af 
Falck Healthcare, der 

hjælper dig med det 
videre forløb.


