
11 %
Medarbejdere med 

sundhedsforsikring har 11% 
lavere risiko for langvarigt 

sygefravær, og de har i 
gennemsnit en uges mindre 

sygefravær.

Kilde: 
Forsikring & Pension

3-15
Patienter med en 

behandlingskrævende lidelse i 
fx knæ, ben, skulder eller ryg 
kommer mellem 3 og 15 uger 

hurtigere tilbage i arbejde, når 
de bliver behandlet via en 

sundhedsforsikring. 

Kilde: 
Forsikring & Pension

Med Sundhed får medarbejderen hurtig adgang til 
kompetent behandling ved sygdom, eller tilskadekomst. 
Der er derfor ingen grund til bekymringer om ventelister. 

Forsikringen dækker både på arbejdet og i fritiden – og 
hvis medarbejderen ønsker det, kan ægtefælle/samlever 
samt børn også blive omfattet.

 Kort vej til behandling og dermed besparelser 
på grund af mindre og kortere sygefravær

 Specialistbehandling, der tager langvarig sygdom i opløbet

 Bedre trivsel, større medarbejder-tilfredshed og dermed et 
værdifuldt personalegode

Jeres fordel

Fakta…

Sundhed
− En fordelagtig sundhedsforsikring for  både virksomhed og medarbejdere

Sundhed er lavet i samarbejde med Dansk Sundhedssikring, som sørger for, at medarbejderen 
kommer til forundersøgelse eller behandling inden for 10 hverdage – enten gennem det offentlige 
eller det private behandlingssystem. Dansk Sundhedssikring har sygeplejersker og læger ansat til at 
rådgive og vejlede om behandling.

Behandlingsgaranti
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 Behandling på hospital: Forundersøgelse, 
operation og efterbehandling

 Undersøgelse og behandling hos speciallæge

 Anden specialistbehandling: 

• Psykolog, fysioterapeut, kiropraktor, 
akupunktør, zoneterapeut og diætist

Forsikringen dækker i hovedtræk

Sundhed

ADIS tilbyder en række fordelagtige erhvervsforsikringer. De kan kombineres og tilpasses efter 
behov og de er alle udviklet til at give bred dækning til en konkurrencedygtig pris.

Sådan sikres din virksomhed

− En fordelagtig sundhedsforsikring for  både virksomhed og medarbejdere

 Hjemmehjælp/sygepleje

 Medicinudgifter i forbindelse med 
hospitalsophold

 Genoptræning

 Sundhedsfaglig rådgivning og 
vejledning

Vil du vide mere om hvordan du sikrer dig og din virksomhed, 

så kontakt ADIS på 7027 7072 eller skriv til sme.kundeservice@adis.as.

Sådan kommer du videre…
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