
QUICKGUIDE 
- dit hurtige overblik



   

Indholdsfortegnelse

Generelt ............................................................................................................3

Fysisk behandling ...............................................................................5

Psykisk behandling ...........................................................................7

Speciallæge .................................................................................................9

Øvrig pleje og behandling ....................................................10

Andet ..................................................................................................................11

Skader, sygdomme og lidelser dækkes altid i henhold til gældende forsikringsbetingelser. Ved tvivlsspørgsmål i forbindelse 
med dækning eller til denne quickguide henvises ligeledes til gældende forsikringsbetingelser. Ret til ændringer forbeholdes. 

Quickguiden er opdateret pr. 03. januar 2019



   

Generelt om sundhedsforsikringen
Hvem kan omfattes?
Alle medarbejdere hos en CVR-registreret virk-

somhed i Danmark kan omfattes. Aftalen kan 

efter virksomhedens ønske defineres som obli-

gatorisk eller frivillig.

Skatteopdeling
Medarbejderen beskattes kun af Behandlingsfor-

sikring Fritid. Alle øvrige produkter er skattefrie. 

Forsikringssum 
 1.800.000 kr. på Sundhedsforsikring Arbejdstid 

og 1.800.000 kr. på Behandlingsforsikring Fritid 

pr. forsikret pr. år.

Helbredsoplysninger 
 Der kræves ingen helbredsoplysninger forud for 

tegning af forsikring.

Præeksisterende lidelser  
 Der er ingen karens på præeksisterende lidelser. 

- ved indtræden i forsikringen dækkes igangvæ-

rende og planlagte behandlinger dog ikke.

Ægtefælle/samlever  
Ægtefælle/samlever bosat i Danmark til medar-

bejdere kan omfattes af en privat behandlingsfor-

sikring. Betaling faktureres til ægtefælle/samlevers 

privatadresse.

Tilmelding af ægtefæller/samlevere skal ske via 

formularen på vores hjemmeside.

Børn - Individuelt tilkøb
Børn under 21 år er gratis omfattet, hvis både 

medarbejderen og dennes ægtefælle/samlever 

er omfattet af en forsikring hos Mølholm Forsik-

ring. Er medarbejderen omfattet af tilkøbsdæk-

ningen ”Kollektiv børnedækning”, er både med-

arbejderens og ægtefællens/samleverens børn 

under 24 år dækket af en sundhedsforsikring. Du 

kan tilmelde dine børn med et individuelt tilkøb 

med denne formular. 

Anciennitet
Ægtefæller/samlevere og børn har 6 måneders 

karens på præeksisterende lidelser. Anciennitet 

fra tidligere sundhedsforsikring kan overføres. 

Børn omfattet af ”Kollektiv børnedækning” har 

ikke karens på præeksisterende lidelser.

Behandlingsgaranti 
 Mølholm Forsikring garanterer, at tid undersøgel-

se er aftalt inden for 10 arbejdsdage efter god-

kendt skadeanmeldelse. Dette gælder dog kun 

inden for Mølholm Forsikrings eget behandler-

netværk.

Skadeanmeldelse på Mit Mølholm
Anmeldelse af behandlingsbehov skal ske på 

Mit Mølholm, der er en sikker selvbetjeningsplat-

form, hvor man nemt, hurtigt og sikkert bl.a. kan 

anmelde skader, se status på en sag eller sende/

modtage dokumenter i forbindelse med en sag.

Mit Mølholm tilgås via vores hjemmeside eller 

privat.molholmforsikring.dk. Login på Mit Møl-

holm kræver NemID.

Der ydes personlig kontakt på tlf. 6520 2120 i åb-

ningstiden: mandag - torsdag kl. 09.00 - 16.00 og 

fredag kl. 09.00 - 15.00. Ved behov for akut psy-

kologisk krisehjælp uden for åbningstid ringer du 

som altid på tlf. 6520 2120. Indledningsvist får du 

fat i vores telefonsvarer. Her trykker du blot 1 for 

at komme videre til personlig betjening og kom-

petent hjælp.

Valg af behandler 
 Mølholm Forsikring samarbejder med private kli-

nikker og privathospitaler i hele landet, og vores 

eget behandlernetværk består af mere end 50 

behandlingssteder. Den forsikrede kan ligeledes 

vælge at anvende udvalgte privathospitaler i ud-

landet - dog kan der herved forekomme egen-

betaling.
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Kiropraktor
 Der tilbydes den nødvendige behandling i vores 

eget behandlernetværk - både i forhold til tid og an-

tal behandlinger. Den forsikrede kan ligeledes selv 

vælge en behandler uden for vores behandlernet-

værk. Uden for netværket tilbydes behandlinger i 

op til 12 måneder. Der kræves ikke henvisning.

Fysioterapeut
 Der tilbydes den nødvendige behandling i vores 

eget behandlernetværk - både i forhold til tid og 

antal behandlinger. 

Den forsikrede kan ligeledes selv vælge en 

behandler uden for vores behandlernetværk.  

Vælger den forsikrede en fysioterapeut, der ikke 

er godkendt af den danske sygesikring  (altså 

uden ydernr.) eller uden tilskud fra den offentlige 

sygesikring, vil godtgørelsen pr. behandling være 

patientandelen for almindelig behandling. Uden 

for Mølholm Forsikrings behandlernetværk er 

det muligt at få behandlinger i op til 12 måneder. 

Der kræves henvisning både i og uden for Møl-

holm Forsikrings behandlernetværk.

Zoneterapeut*
 Der tilbydes op til 10 behandlinger pr. løbende 

12 måneder. Behandleren skal være medlem af 

Zoneconnection Terapeutforening (ZCT) eller 

Forenede Danske Zoneterapeuter (FDZ). Der 

kræves ikke henvisning.

Ergoterapeut*
  Der tilbydes op til max. 10 behandlinger pr. løben-

de 12 måneder. Der kræves ikke henvisning.

Akupunktør*
 Der tilbydes op til max. 10 behandlinger pr. løben-

de 12 måneder. Behandleren skal være medlem 

af enten Praktiserende Akupunktører, Danske 

Akupunktører, Boel Akupunktur eller DAKOBE. 

Der kræves ikke henvisning.

Fodterapeut
Der tilbydes op til 6 behandlinger hos fodtera-

peut pr. løbende 12 måneder. Behandling må 

kun foretages hos statsaut. fodterapeuter med 

overenskomst med den offentlige sygesikring.

Massør*
Der tilbydes op til 4 behandlinger pr. løbende 12 

måneder. Der kræves ikke henvisning. Behandle-

re skal være RAB-registreret.

Diætist
 Mølholm Forsikring kan tilbyde vejledning hos 

en diætist i vores behandlernetværk, hvis den 

skadelidte får diagnosticeret en alvorlig sygdom, 

eller hvis speciallægen ordinerer vejledning af 

diætist grundet BMI under 18 eller over 30. Lige-

ledes kan skadelidtes egen praktiserende læge 

henvise til diætist. Forløbet kan kombineres med 

træning i Fitness World. 

Kroniske lidelser
 Sundhedsforsikringen dækker behandlinger for 

kroniske lidelser i bevægeapparatet såfremt be-

handlingen skønnes at føre til betydelig bedring. 

Hvis operation for kroniske lidelser ved anmel-

delsestidspunktet ikke er mulig, kan der dækkes 

op til i alt 12 behandlinger pr. løbende 12 måneder 

hos fysioterapeut, kiropraktor, zoneterapeut eller 

akupunktør. Behandlinger hos zoneterapeut eller 

akupunktør kan dog samlet max. udgøre 10 af de 

12 behandlinger pr. løbende 12 måneder. 

Du har, som led i behandlingen af en kronisk lidel-

se i bevægeapparatet, mulighed for at få dækket 

et abonnement hos Fitness World i op til 3 mån-

eder.

   

Fysisk behandling

*Behandlinger hos zoneterapeut, ergoterapeut, akupunktør og massør kan kun bevilges til lidelser i bevægeapparatet.



6



7

Psykolog
 I vores eget psykolognetværk tilbyder vi den 

nødvendige behandling af psykiske lidelser

- både i forhold til tid og antal behandlinger. 

Ved valg af psykolog uden for vores netværk 

ydes der den nødvendige behandling i op til 6 

måneder.

Ved behandling for arbejdsrelateret stress kan 

forløbet hos psykolog kombineres med et 

medlemskab i Fitness World. 

Akut psykologisk krisehjælp
 Forsikringen dækker adgang til akut psykologisk 

krisehjælp i forbindelse med: alvorlige ulykker, 

dødsfald, vold, trusler, overfald ved røveri 

samt livstruende sygdom. Ved behov for 

akut psykologisk krisehjælp uden for vores 

åbningstid, ringer du som altid på tlf. 6520 2120. 

Indledningsvist får du fat i vores telefonsvarer. Her 

trykker du blot 1 for at komme videre til personlig 

betjening og kompetent hjælp.

Psykiater
 Sundhedsforsikringen dækker udredning, indtil 

der er stillet en diagnose. Behandling af fx 

depression dækkes i op til 6 måneder

Lægehenvisning
 Der kræves lægehenvisning ved behandling hos 

psykolog og psykiater - undtaget er behandling 

for arbejdsrelateret stress, akut psykologisk 

krisehjælp samt i forbindelse med skilsmisse og 

utroskab.

   

Psykisk behandling
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Læge-, operations- og hospitalsbehandling
 En sundhedsforsikring hos Mølholm Forsikring 

dækker efter godkendt anmeldelse: indlæg-

gelse/forplejning, narkose, operation, eventuel 

reoperation osv. 

Ligeledes dækker forsikringen: forundersøgelse, 

scanning, mammografi, ultralydsskanning, ekko-

cardiografi, røntgen, urografi, blodprøver, medi-

cin  osv..

Kræft
Udredning og behandling af kræft er dækket. 

Undtaget er dog kræftformer, som kræver ud-

redning og behandling af høj kompleksitet (her-

under kemo- og strålebehandling) eller hvor der 

bliver henvist til pakkeforløb i det offentlige. 

Er du af egen læge eller en speciallæge henvist 

til pakkeforløb i det offentlige, skal dette benyttes.

Efterbehandling
 Sundhedsforsikringen dækker rimelige ambu-

lante efterkontroller i op til 24 måneder efter 

ud ført behandling - herunder MR-scanning, ul-

tralydsskanning, røntgenfotografering og labo-

ratorieanalyser.

Hvis den foretagne behandling nødvendiggør 

flere ambulante efterkontroller, dækker sund-

hedsforsikringen disse.   

Som del af efterbehandlingen kan Mølholm Forsik-

ring også dække specialordinerede hjælpemidler.

Genoptræning
 Der kan bevilliges genoptræning efter opera-

tion i op til 24 måneder fra operationsdatoen. 

I forbindelse med genoptræning efter operation 

kan den forsikrede efter tre måneders fysiotera-

pibehandling vælge at konvertere de resterende 

9 måneders behandling til et kontingent hos Fit-

ness World.

Benyttes et andet fitnesscenter, yder Mølholm 

Forsikring et tilskud på 155 kr. om måneden.

Hjemmehjælp
 Sundhedsforsikringen dækker hjemmesygeple-

je og hjemmehjælp, hvis det ordineres af den 

opererende speciallæge. Ugentligt timeforbrug 

bestemmes af speciallægen.

Medicin
 Sundhedsforsikringen dækker udgifter  til special  -

lægeordineret medicinsk efterbehandling i op til 

24 måneder.

   

Speciallæge
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Hospice
 Sundhedsforsikringen dækker godkendte udgif-

ter til ophold på dansk hospice i indtil 3 måneder 

- dog maximalt kr. 30.000.

Alternativt kan der tilkendes terminal pleje i 

hjemmet. Ligeledes kan der maksimalt bevilges 

30.000 kr. til terminal pleje med hjemmesyge-

plejerske. Begge plejeforhold dækkes, hvis det er 

bevilget af speciallæge.

Forebyggende operationer
Dækkes ikke

Rekreation
 Mølholm Forsikring dækker udgifter til ophold 

på dansk kurcenter (genoptræning, fysiote-

rapi) efter operation på privathospital i indtil  

3 måneder - dog maksimum kr. 60.000. Ophol-

det skal være speciallægeordineret og skal føre 

til varig bedring. Der ydes tilskud til husleje og 

behandling. Der ydes ikke tilskud til afstresnings-, 

massage- og ferielignende ophold.

Misbrug
Mølholm Forsikring dækker misbrugsafvænning 

med maksimalt 85.000 kr. pr. 12 løbende må-

neder på dansk misbrugscenter, hvor relevant 

sundhedsfagligt personale er tilknyttet (heri-

blandt læge og psykiater). Der er ikke begræns-

ninger på antal behandlingsforløb.

Behandling for ludomani dækkes ligeledes - dog 

kun op til 60.000 kr. pr. behandlingsforløb og i 

op til 3 måneder.  Der er ikke begrænsninger på 

antal behandlingsforløb. 

   

Øvrig pleje og behandling 



   

Sundhedskompas
Er en skade/sygdom ikke dækket af sundheds-

forsikringen, kan du efter ønske modtage vejled-

ning i, hvordan du kan få hjælp i det offentlige.

Second og Third opinion
   Forsikringen dækker en second opinion, hvis den 

forsikrede står overfor en vanskelig stillingtagen, 

hvor en yderligere speciallægeundersøgelse er 

aktuel. Der kan fx være usikkerhed vedrørende 

diagnose eller fremtidig behandling. Hvis Mølholm 

Forsikring er enig med den forsikrede, vil der blive 

mulighed for endnu en speciallægeundersøgelse.  

Ligeledes kan der søges om en third opinion. Ved 

dette forstås: Hvis to speciallæger er af så forskel-

lig opfattelse af, hvilken behandling den forsikrede 

skal tilbydes, kan der søges om en tredje special-

lægeundersøgelse. Hvis Mølholm Forsikring er 

enig med den forsikrede, vil der blive mulighed for 

endnu en speciallægeundersøgelse.

Transport
Transportudgifter i Danmark til og fra privatho-

spital/privatklinik dækkes efter statens laveste 

takst (indeksreguleres hvert år pr. 1. januar). De 

første 25 km hver vej er altid for egen regning. 

Nødvendiggør helbredstilstanden ambulan-

cetransport er denne dækket af forsikringen. 

Transporten skal godkendes af Mølholm Forsik-

ring. Liggende transport skal være ordineret af 

speciallæge.

Medicinsk ledsagelse
Dækkes ikke.

Økonomisk kompensation efter indlæggelse
Dækkes ikke.

Farlig sport
 Sundhedsforsikringen dækker ved sygdom, 

skade eller ulykke, der er opstået som følge af 

udøvelse af farlig sport. Som farlig sport reg-

nes: motorvæddeløb (herunder træning), ra-

cerbådsløb, bjergbestigning, drageflyvning, 

dykning med dykker- eller frømandsudstyr, 

faldskærmsudspring eller anden farlig sport, 

der i farlighed kan sidestilles med førnævnte.  

Der er dækning ved udøvelse af professionel sport, 

når den pågældende ikke har sporten som hoved- 

erhverv (dokumenteres i form af indtjening).

Videreførsel af forsikring 
 Når Mølholm Forsikring modtager besked om 

fratrædelse af en medarbejder, så har medar-

bejderen mulighed for en videreførsel. Den på-

gældende medarbejder har herefter 3 måneder 

fra fratrædelsesdatoen til at videreføre sin sund-

hedsforsikring som en privat ordning.

Ansvarstid ved fratrædelse 
 Sundhedsforsikringen dækker godkendte ska-

der i op til 3 måneder fra medarbejderens fra-

trædelse. Ved afskedigelse, invalidepension og 

pensionering dækkes godkendte skader i op til 

6 måneder. Skaden skal være anmeldt i forsik-

ringstiden

Andet
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