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Tillæg til Sundhedsforsikring Arbejde – Vilkår – 
Privathospitalsdækning 
 
Denne dækning kan alene tegnes som et tilvalg til Sundhedsforsikring Arbejde. Vilkårene for 
Sundhedsforsikring Arbejde gælder også for denne dækning med tillæg af nedenstående dækning. 
 

Dækning 
Hurtig undersøgelse og hospitalsbehandling med Privathospitalsdækning. Dette tilvalg forudsætter en 
konkret arbejdsrelateret årsag til sygdommen eller skaden. 
 
Hvis Dansk Sundhedssikring læge og eventuelt egen læge vurderer, at forsikrede skal gennemgå en 
speciallægeundersøgelse, herunder eventuel billeddiagnostisk undersøgelse og/eller behandling hos 
speciallæge eller på privathospital, vil den finde sted uden udgifter for forsikrede. Forløbet iværksættes 
indenfor 10 hverdage efter Dansk Sundhedssikring har modtaget henvisning fra egen læge og kopi af 
eventuelt nødvendige journaloplysninger fra egen læge eller andre sundhedsinstanser. Såfremt 
undersøgelsen/behandlingen ikke kan ske på et privathospital, vil Dansk Sundhedssikring arbejde for, at det 
sker hurtigst muligt i offentligt regi, dog uden garantien på 10 hverdage. Såfremt 
undersøgelsen/behandlingen kan finde sted på et privathospital eller hos en privatpraktiserende 
speciallæge, kan forsikrede vælge, at det skal ske i privat regi inden for Dansk Sundhedssikrings netværk. 
 
For sygdomme, der kun undersøges/behandles i offentligt regi, vil Dansk Sundhedssikring også her hjælpe 
med at navigere og være tovholder gennem behandlingsforløbet. Dette gælder blandet andet en række 
sygdomme indenfor cancer og hjerte/kar, hvor behandlingen vil ske via de offentlige pakkeforløb som 
behandling af akut sygdom.  
 
Efter aftale med og godkendelse hos Dansk Sundhedssikring kan behandlingen også finde sted på et 
hospital i Skandinavien eller Tyskland. 
 
Undersøgelses- og behandlingsgarantien på 10 hverdage forudsætter at der ikke er medicinske 
årsager/vurderinger, der gør det uhensigtsmæssigt at gennemføre undersøgelse/behandling inden for denne 
frist.  
 

Kontakt og spørgsmål 
Dansk Sundhedssikring kan kontaktes for yderligere oplysninger på telefon 7020 6121 eller på e-mail 
sundhedsforsikring@ds-sundhed.dk. 
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