
 

   

 

 

 

 

Sundhedsordning i PenSam Pension 
 
Den kollektive sundhedsordning for alle bidragsaktive kunder i PenSam Pension sikrer hurtig og effektiv 

behandling af akutte fysiske og psykiske skader, der måtte opstå i arbejdstiden og i fritiden. 

Sundhedsordningen bliver rullet ud til alle kunder i løbet af 2021 og følges op med en evaluering i 2022. 

Introduktionen af sundhedsordningen sker på baggrund af beslutning herom i forbrugergrupperne. 

Hvad indeholder en sundhedsordning? 

En sundhedsordning i PenSam dækker udgifter forbundet med behandling af akutte skade eller akut 

forværring af eksisterende sygdom, der måtte ske på arbejdspladsen eller i fritiden. Sundhedsordningen 

dækker desuden, hvis man er i fare for at miste sit arbejde, eller på længere sigt er i fare for at miste 

tilknytningen til arbejdsmarkedet.  

Sundhedsordningen dækker fx behandling og rådgivning til:  

• Fysioterapi, kiropraktor, fysiurgisk massage og zoneterapi, 

• Psykologbehandling og stresshåndtering, 

• Vægttabsvejledning, diagnosticering og anden læges vurdering (second opinion) 

 

I udgangspunktet kan der tilkendes op til 12 behandlinger om året per skade - og i maksimalt 3 år, 

medmindre PenSam’s sundhedskonsulenter vurderer andet behov. Bemærk i den forbindelse, at 

sundhedsordningen ikke dækker ved vedligeholdende behandling.   

Der er frit valg af behandlere, hvilket giver fleksibilitet ift. transporttid, geografi og personlige præferencer. 

Det eneste krav er, at behandlerne lever op til de gældende, markedskonforme forsikringsbetingelser for 

sundhedsordningen.  

Hvad koster sundhedsordningen, og hvem er dækket? 

Ved at introducere sundhedsordningen som et kollektivt produkt i PenSam Pension, reduceres 

omkostningerne ca. 20 kroner om måneden svarende til 240 kroner om året. Eftersom der er tale om 

forsikringsdækning, kan præmien naturligvis justeres afhængig af dækningens anvendelse. 

Alle bidragsaktive kunder i PenSam Pension er omfattet af sundhedsordningen.  

Hvornår træder sundhedsordningen i kraft? 

Den kollektive sundhedsordning træder i kraft i forbindelse med implementeringen af det nye IT-system, 

forventeligt ultimo 2021. Forbrugergrupperne og de enkelte medlemmer modtager information om 

ordningen, inden den træder i kraft.  

I løbet af 2022 gennemfører PenSam en evaluering af sundhedsordningen for at kortlægge tilfredsheden 

og brugen af sundhedsordningen, herunder i relation til indhold og dækninger.  

Mere information 

Kontakt ledelsessekretariatet i PenSam Pension på forbrugergrupper@pensam.dk for mere information 

om den kollektive sundhedsordning. 
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