Andre behandlere og terapeuter
- modul 1

Modulet er et godt supplement til grundmodulet,
hvis du får behov for en anden form for behandling
end lægebehandling. Du kan desuden få dækket udgifterne til lægeordineret medicin.
Fysioterapeut og kiropraktor
Har du været ude for en ulykke, eller er du blevet syg,
kan du få brug for fysioterapi- eller kiropraktorbehandling. Du skal dog være opmærksom på, at forsikringen
kun dækker behandlinger hos en fysioterapeut, når du
har fået en henvisning fra lægen.
Der dækkes maksimalt det beløb, der er egenbetalingen efter fysioterapeuternes/kiropraktorernes overenskomst med det offentlige.
Akupunktur og zoneterapi
Alternative behandlingsformer som akupunktur og zoneterapi bliver mere og mere almindelige som supplement til det traditionelle behandlingssystem.
Der dækkes maksimalt 350,00 kr. pr. behandling.
Diætist
Har du et BMI (Body mass index) på over 35, har du
mulighed for at få 10 konsultationer hos en klinisk diætist, når du har fået en henvisning fra lægen.
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Psykologhjælp
Indimellem kan det være svært at tackle de psykiske
følger efter sin egen eller pårørendes sygdom eller
ulykke. Eller måske har du været udsat for et overfald.
Her kan en psykolog hjælpe dig med at komme ovenpå
igen. Den offentlige Sygesikring giver i en række tilfælde tilskud til tolv behandlinger hos en psykolog, men du
skal selv betale en del af udgiften. Modulet dækker din
andel af udgifterne til de tolv psykologbehandlinger, du
kan få fra det offentlige.
Hvis du får psykiske problemer i forhold til din familie
eller arbejdsplads, er du til gengæld ikke berettiget til
psykologbehandling i offentligt regi. Med dette modul
kan du få dækket op til otte psykologbehandlinger hos
en privat praktiserende psykolog. Men det kræver, at
du har en godkendelse fra lægen og ikke har haft mulighed for psykologbehandling efter Den offentlige Sygesikrings regler.

Modulet dækker
•
lægeordineret receptpligtig medicin i forbindelse
med behandling af dækningsberettiget sygdom og
ulykke  dog maksimalt i op til 6 måneder.
•
fem kiropraktorbehandlinger og en røntgenundersøgelse pr. år
•
otte fysioterapibehandlinger pr. år
•
otte akupunkturbehandlinger pr. år
•
otte zoneterapibehandlinger pr. år
•
tolv psykologbehandlinger efter Den offentlige Sygesikrings regler eller
otte psykologbehandlinger pr. forsikringsbegivenhed  dog maksimalt otte psykologbehandlinger i
alt pr. år, eller inden for et år og for samme forsikringsbegivenhed.
•
10 konsultationer hos klinisk diætist ved BMI over
35.

