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FINANS

Fremad stormende forsik rings sel skab jagter 200.000
flere kunder med ny satsning

Ny satsning skal styrke Dansk Sundhedssikrings position som førende på sundhedsforsikringer i Danmark

Adm. direktør i Dansk Sundhedsforsikring Kent Jensen fortæller, at ny satsning skal sikre 200.000 nye privatkunder. Foto: Esther Kofoed Sørensen
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Danmarks største udbyder af sundhedsforsikringer målt på forsikrede kunder.

Den titel har forsikringsselskabet Dansk Sundhedssikring været indehaver af siden 2019. Herfra har det taget 
yderligere fart, og selskabet har netop krydset 500.000 kunder.

Adm. direktør i Dansk Sundhedssikring Kent Jensen fortæller, at Dansk Sundhedssikring med en ny satsning vil 
fortsætte væksteventyret ved at indtage hidtil uberørt land, nemlig det private marked for sundhedsforsikringer.

“Arbejdsgiverne har historisk set taget en stor del af ansvaret på området med sundhedsforsikring, så det handler 
om at stille spørgsmålet, hvornår vil folk gerne selv supplere, og der tror vi, timingen er rigtig nu,” siger han.

“Vores ambition er, at vi på en fireårig tidshorisont vil nå
200.000 nye kunder
Kent Jensen, adm. direktør, Dansk Sundhedssikring

https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuw1t74YoyPls7riRhYYrWjlpCfTK7KUE4ZSN7HZzLS6p55TzxKnz-RMFTU5Dx1ZEEVBWOXGUhF1OQIMkIm4_0Z5cy89nZL-39Qb7H97qJv8IwsO3fRSyAH4EzH_F4joA0peSPRWriWEbN8PLO_IFEcuCBz__L_MEE5LzWlfjctlWY28cOuMdPzIZtozhG9abj5pwJ1yGONN2sLpC6VI4WHsALMHgDt-JuJ9H2D0TUZDyxz7ZOFz6cvzoWqMGAP1PSriUbZlQ0ehAqD3ovdMY18_eGi1sFhAK2m7CmiR7UYTl-RrQcEVbtU21VuetgvkFOMZdrZ45ymVQ&sai=AMfl-YTfAKbayHxOUfiyRTc6l7x6HFl2RmXKZevMBWa1Xcuh_Fea1Diyna01XP9LeP4ygyLMJWLbJoqYgxYAMKzmp1aj55CLOQW1pcuiwIPIfBNamhkYCdR96nlVqcvgRVqQ9A&sig=Cg0ArKJSzMmvfP75XE0XEAE&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&urlfix=1&adurl=https://track.adform.net/C/?bn=58300515;adfibeg=0;cdata=5xBhdtd-8t-V04wTInhWiBjyQeV5egZRz7s42b1211KPCIV_ztxMEm0vKvIDmMirh_igm5NpkLrwWQseQJ6mJSnf4dx0c636qc-uG9qOBS3CElWi-jpKByucrUDa6pvlw1ydM2b0hNh-aQMvhDrbY-FBboVeNKvP0;;fc=1;CREFURL=https%3a%2f%2fborsen.dk
https://borsen.dk/nyheder/finans/?b_source=fremadstormende-forsikringsselskab-jagter-200000-flere-kunder-med-ny-satsning&b_medium=row_0&b_campaign=news_1
mailto:emit@borsen.dk


13.10.2022 13.56 Fremadstormende forsikringsselskab jagter 200.000 flere kunder med ny satsning

https://borsen.dk/nyheder/finans/forsikringsselskab-skal-naa-200000-nye-kunder?b_source=borsen&b_medium=row_5&b_campaign=news_2 2/7

Dansk Sundhedsforsikring har hidtil opereret på det såkaldte B2B-marked. Det betyder, at de har udbudt
sundhedsforsikringer gennem virksomheder. Med den nye satsning vil de nu også udbyde forsikringer til
privatpersoner på B2C-markedet.

200.000 nye kunder

Kent Jensen ser et stor potentiale i markedet for private sundhedsforsikringer, som han spår vil vokse kraftigt de
kommende år. Det vil ske som følge af, at vi bliver flere ældre, hvilket vil skabe et øget pres på det offentlige
sundhedssystem i Danmark.

FAKTA

DANSK SUNDHEDSSIKRING

Han pointerer dog, at det ikke er et spørgsmål om, at private løsninger skal erstatte ydelser fra det offentlige danske 
sundhedssystem én til én, men snarere at private løsninger skal være med til at aflaste det.

“Det vil kun gå en vej i forhold til privat engagement i egen sundhed, og den efterspørgsel skal der være nogen, der 
leverer på. Og kan vi levere et produkt, der kan aflaste dele af maskineriet i sundhedssektoren, så kan det hele kan 
fungere lidt bedre,” siger han.

• Dansk Sundhedssikring blev etableret i 2012.

• Dansk Sundhedssikring blev i 2019 Danmarks største udbyder af sundhedsforsikringer.

• I 2020 fik de egen forsikringslicens og blev dermed til et forsikringsselskab.

• De har hidtil opereret på det såkaldte B2B-marked og har solgt sundhedsforsikringer til virksomheder, men nu træder de ind på det
private marked for sundhedsforsikringer.

GEM TIL SENERE 

Og målsætningen for Dansk Sundhedssikrings nye satsning er klar.

“Vores ambition er, at vi på en fireårig tidshorisont vil nå 200.000 nye kunder på B2C-markedet, og på den måde 
skal vi befæste vores position som den førende leverandør af sundhedsforsikringer i Danmark,” siger Kent Jensen.

Vil møde udfordringer
Kent Jensen forudser dog ikke, at det vil være uden bump på vejen at træde ind på det private marked for 
sundhedsforsikringer, og han anerkender, at der vil være store udfordringer forbundet med den nye satsning.

Eksempelvis peger Kent Jensen på, at de skal gøre kunderne opmærksomme på, at de private sundhedsforsikringer 
indeholder dækninger, som de arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer ikke dækker.

“Sundhedsløsninger er ikke som at gå ned i supermarkedet og købe den liter mælk, som man ved, at man har brug 
for hver dag. Så vores opgave bliver at finde ud af, hvordan vi kan opfylde et behov, kunderne ikke altid selv er klar 
over, at de har,” siger han.

Et nyt produkt kaldet Familie360 giver en indikation på, hvordan Dansk Sundhedssikring vil erobre privatmarkedet
med nye produkter, der ikke er sikret af en arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring. Produktet sikrer, at alle i familien
samt bedsteforældre i tilfælde af alvorlig sygdom får stillet en sundhedsfaglig person til rådighed, som skal hjælpe
med rådgivning. Kent Jensen beskriver det som, at have en advokat i sundhedsregi.

“Vi skal udfordre rammerne for traditionel sundhedsforsikring, og så handler det om, at vi hele tiden skal være
relevante for kundernes behov, så vi må ikke stå stille med produktudbuddet,” siger han.

Kent Jensen er optimistisk for fremtiden, og han forventer, at de om fire år er den største spiller på området for
sundhedsforsikringer i Norden.
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Forsikring og pension

500.000 nye kunder har Dansk Sundhedssikring krydset siden starten i 2012
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