Familie360 & Further
Introduktion

Familie360 – Helt kort
- Tryghed og aflastning ved alvorlig sygdom
At være pårørende til et nært familiemedlem med alvorlig sygdom kan være udfordrende både
følelsesmæssigt og tidsmæssigt.
Med Familie360 kommer du og din familie aldrig til at stå alene i sundhedsvæsenet – I får tilknyttet en
personlig kontaktsygeplejerske, som kender og forstår jer. Forsikringen Familie360 dækker hele
familien, uanset hvem der bliver syg med én af 20 alvorlige sygdomme:
1.

Kræftsygdomme, der hører under det offentlige sundhedsvæsens ’pakkeforløb’

11. Nyresvigt

2.

Alzheimers/demens

12. Muskelsvind

3.

Hjerneblødninger

13. HIV/AIDS

4.

Blodprop

14. ALS

5.

Aneurismer

15. Lungeemboli

6.

Hjertesvigt

16. Parkinson

7.

Forsnævring af kranspulsårer, som kræver bypass eller PCI, ballonudvidelse af kranspulsårer.

17. Total blindhed/døvhed

8.

AMI

18. Diabetes Type 1

9.

Sklerose

19. Post-commotionelt syndrom

10. Hjerterytmeforstyrrelser, ICD

Dækker hele familien ved sygdom

Dækker hvor almindelig sundhedsforsikring
ikke dækker

rart, at man bare
kunne være
pårørende i
stedet for, at det
hele går op i
logistik

”

20. Whiplash-syndrom

Fast tilknyttet kontaktsygeplejerske

gange
”Nogle
kunne det være

Tid til at være rigtig pårørende

Malene, 43 år

Tryg og effektiv proces

Baggrund og dækninger
Hvad koster det?

Hvorfor er denne forsikring relevant nu mere end nogensinde?
•

•
•

Vi lever længere og mere alvorlige sygdomme forekommer med større hyppighed end før. For den
sygdomsramte og især de pårørende er det ofte en stor udfordring kognitivt, tidsmæssigt og
følelsesmæssigt.
Det offentlige sundhedsvæsen får stadig sværere ved at følge med sygdomsudviklingen. Mange
oplever et presset sundhedsvæsen og at de ‘står alene mod systemet’
Der findes ikke andre forsikringsordninger på markedet, der - til en lav præmie - giver familier den
tryghed, som en personlig kontaktsygeplejerske ved alvorlig sygdom kan give. Privat sygeplejerske tilkøb
er meget dyrt og for de få mens traditionelle kritisk sygdom forsikring handler om udbetaling af et skattefrit
beløb men ikke vejledning og sparring i relation til selve sygdomsforløbet.

Frivilligt
tilkøb/pr. år.

Obligatorisk/ pr.
år.

Familiedækning
Basis

500,5 kr.

306 kr.

Fuld
familiedækning inkl.
4 seniorer

1108 kr.

712 kr.

Seniorer x4

Hvad er dækket?
•
•
•

En sundhedsfaglig rådgiver, en primær kontaktsygeplejerske, som vil være tilknyttet den forsikrede og
familien gennem offentlige sygehusforløb, assistere med second opinion, socialrådgiverbistand mv.
20 alvorlige lidelse inkl. tilbagefald og følgelidelse i op til 2 år pr. lidelse
Relevant Patientforening 12m medlemskab

Voksne

x2

Børn

Hvem er dækket?
•

Familie360 kan omfatte op til: 2 voksne, 4 seniorer og et ubegrænset antal børn

Voksne

Børn

x2

Hvad dækker Familie360 konkret - generelt

• Forsikringen dækker sundhedsfaglig rådgivning og sundhedsnavigation i
relation til 20 alvorlige eller kritiske sygdomme/lidelser, hvor der er henvist til
udredning og behandling på et offentligt dansk sygehus.

Generelt

• 6 mdr. karens for tidligere opståede sygdomme/lidelser

Følgelidelser og tilbagefald
• Udover de 20 omfattede lidelser dækkes også følgelidelser opstået i relation til
den dækningsberettigede grundsygdom/grundlidelse, eller i relation til
behandling heraf. Disse er dækket inden for samme dækningsperiode, og
inden for samme dækningsperiode på 24 måneder fra godkendelsen af
grundsygdom/grundlidelsen, og omfatter sundhedsfaglig rådgivning samt
sundhedsnavigation. Dækningsperioden regnes fra den dag, vi modtager og
godkender anmeldelsen.

Specifikke services

Hvad dækker Familie360 konkret – Specifikke services

• Kontakt til sygehuset vedr. opfølgning på din
indkaldelse, herunder sikring af overholdelse af
gældende udrednings-/behandlingsgarantier.

• Bestille tider til behandling eller undersøgelse, i
det omfang det offentlige sygehusvæsen tillader
det.

• Forberede dig på mødet med sygehuset,
undersøgelser og det videre behandlingsforløb.

• Være behjælpelig med at bestille transport eller
anden assistance, hvis du får brug for det.

• Deltage ved lægesamtaler via digitale platforme
eller telefonen, og være familiens fagligt
kompetente og uafhængige bisidder.

• Foretage omsorgsopkald til dig og familien.

• Hjælpe med at gennemgå dine lægejournaler og
undersøgelsessvar fra hospitalet.
• Lægefaglig rådgivning af forsikringens egen
lægekonsulenter, herunder om de planlagte
undersøgelser er tilstrækkelige, relevante og
forventelige i relation til din sygdom eller lidelse.

• Ét års medlemskab af en relevant patientforening
• Klinisk rådgivning herunder medicinrådgivning.

• Behjælpelig med at skabe kontakten til relevant
pensionsselskab, ulykkesforsikringsselskab.
• Kontakte kommunale instanser, hvis der er behov
herfor.
• Bistå dig i overgangen mellem indlæggelse og
udskrivelse.
• Socialrådgiverbistand.

• Psykologisk rådgivning om alvorlig sygdom,
sorg/krise.
• Samtale om livets afslutning.

Generelt

Specifikke services

De væsentligste undtagelser

• Sygdomme/lidelser, som ikke er nævnt blandt de 20 omfattede
• Eksisterende lidelser opstået før forsikringen trådte i kraft. Først efter 6 mdr. fra forsikringen
indgås er tidligere sygdomme/lidelser dækket.

• Udgifter til undersøgelse, behandling, transport mv.
• Hvis henvisning er til privathospital eller privat klinik uden for offentligt sygehusregi.
• Udredning og behandling i udlandet

• Eksperimentel / alternativ behandling
• Lægelig indblanding i den af sygehuset planlagte udrednings- og behandlingsplan
• Komplikationer, følgelidelser og tilbagefald efter de 24 mdr. fra skadens godkendelse

• Forebyggelse/screening mv.

Because life matters most.

Hvem er Further?

• Further er et Spansk Sundhedsagentur
der fokuserer på kritisk sygdomsbehandling
indenfor især Cancer området, men også
andre kritisk sygdoms områder

• Further har på få år etableret sig i over 30
lande og har samarbejde med mere end
70 forsikringsselskaber og ca. 3.5 mio. slutbrugere
• DSS har indgået et partnerskab med Further
om distribution af deres produkt i Skandinavien
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Dækningsomfang - Further
• Dækningsmodul 1: Kræft
•

Enhver malign tumor og in-situ (forstadier)

• Dækningsmodul 2: Kardiovaskulær kirurgi
•

By-pass

• Dækningsmodul 3: Neurokirurgi
•

Interkraniel og speciel-rygkirurgi

• Verdensomspændende dækning ekskl. det land
hvor den forsikrede har bopæl
• 36 måneders godtgørelsesperiode per dækningsberettiget skade
• Rejser og ophold er indeholdt i dækning, inklusiv ledsager

• Dækningsmodul 4: Transplantationer
•
•

Organtransplantation fra levende organdonor
Transplantation af knoglemarv

Obligatorisk virksomhedsaftale
Obligatorisk +25 medarbejdere (Standalone
produkt)

Pris pr. medarbejder pr. år.
(Alle fire moduler)

1.398 kr.

Obligatorisk 5-25 medarbejdere (Tilvalg til
sundhedsforsikring)

879 kr.

Obligatorisk +25 medarbejdere (Tilvalg til
sundhedsforsikring)

768 kr.

Familie dækning
Frivillig virksomhedsaftale

1.722 kr.
Pris pr. medarbejder pr. år.
(Alle fire moduler)

Frivillig dækning

1.722 kr.

Familie dækning

1.722 kr.

Further uddybet

For personer der står over
for kritisk sygdom,
betyder Furthers løsninger:
Simpel adgang til
behandling i hele verden

Ingen finansielle barrierer

Valgmuligheder
Hjælp og støtte fra et
dedikeret team

INDSAML ING
JOURNALER OG MEDICINSK INFORMATION

IDENTIFICERIN G
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Patient
rejsen

BETALING
FORHÅNDSBETALING FOR DEN FULDE PRIS AF
BEHANDLINGEN

ARRANGERE
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SUPPORT
OPFØLGNING EFTER BEHANDLING

Patient Case 1

Patient Case 2

