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______________________________________________________________________________

Forbedringer i 2023 
______________________________________________________________________________________________

Dansk Sundhedssikring opdaterer i 2023 sundhedsforsikringens basisdækning med en række forbedringer 
samt en forbedring af vores tilvalg F Behandling af kroniske lidelser. Herunder følger en opsummering af de 
forbedrede dækninger, som træder i kraft pr. 1. januar 2023.

Ordineret medicin dækkes i op til 2 år
Vi forbedrer dækningen på ordineret medicin fra 6 måneder til op til 2 år.

Efterkontrol dækkes i op til 2 år
Vi forbedrer dækningen på efterkontrol fra 6 måneder til op til 2 år.

Mulighed for selv at vælge psykiater
Fremover er det også muligt selv at finde en psykiater. Vi kan stadig henvise til en behandler, vi samarbejder med.

Bedre dækning til medarbejdere ansat i fleks- eller skånejob
Medarbejdere i fleks- eller skånejob er fremover dækket under samme betingelser som andre kunder, da følgende und-
tagelse er fjernet fra betingelserne: ”Medarbejdere ansat i fleks- eller skånejob er omfattet, men ikke med hensyn til de 
lidelser, som er årsagen til, at medarbejderen er i fleks- eller skånejob”.

Online fysioterapi
Vi har oplevet stor tilfredshed med vores pilotprojekt på online fysioterapi, og fra årsskiftet bliver det en del af vores basis-
dækning. Forløbet indeholder videokonsultationer med en fysioterapeut, selvstændig træning, vejledning og opfølgning 
med fysioterapeuten via video og chatfunktion samt 6 måneders efterfølgende adgang til en intelligent træningsapp.

Online psykologbehandling
Vores kunder har taget rigtig godt imod vores online stresshåndteringsforløb, og vi udvider derfor vores behandlingsfor-
mer til også at omfatte online psykologbehandling til øvrige mentale problemstillinger via vores kvalitetssikrede netværk. 
Videokonsultationerne foregår som traditionelle ansigt-til-ansigt-konsultationer via computer, tablet eller smartphone. 

Børnedækning op til 24 år
Fremover kan børn medforsikres frem til de fylder 24 år.

Forbedret dækning på tilvalg F Behandling af kroniske lidelser
Fremover dækker tilvalget behandling af diagnosticeret eller længerevarende (mere end 6 måneder) slidgigt eller anden 
kronisk lidelse i bevægeapparatet. Der stilles ikke længere krav om, at lidelsen skal være diagnosticeret ved læge.


