
Din sundhedspakke
Du har en sundhedspakke i Danica Pension. Med den kan 
du og din familie nemt få hurtig afklaring på en bekymring og 
tage jer af de små problemer, før de bliver større – uden at I 
behøver gå ud ad døren. For du har adgang til online læge, 
diætist og psykolog via telefon eller videokonsultation – uan-
set om du er hjemme, på arbejde eller på ferie. For at bruge 
sundhedspakken skal du hverken anmelde skaden til Danica 
Pension eller gå til din egen læge først.

Med sundhedspakken kan du også få en second opinion via 
Best Doctors® på en eksisterende diagnose, behandlings-
plan eller en kommende operation fra en af verdens førende 
speciallæger. 

Du kan læse meget mere om sundhedspakken på 
danicapension.dk/sundhedspakke 

Tal med eksperterne ved den mindste tvivl:

Tal med psykologen

Tal med diætisten Få en second opinion

Læs mere om vores psykologer på danicapension.dk/psykolog

Læs mere om second opinion på danicapension.dk/second-opinionLæs mere om vores diætister på danicapension.dk/diaetist

Du kan blandt andet spørge om:

Vægttab Diæt Særlig diæt Fødevare -
intole rance

Få en second opinion på: 

Kronisk 
tilstand

Kommende 
operation

Eksisterende 
diagnose

Eksisterende 
behandlings-

plan

Du kan blandt andet spørge om:

Stress Børn og angst Søvn-
problemer

Tankemylder

Tal med lægen
Læs mere om vores læger på danicapension.dk/laege

Du kan blandt andet spørge om:

Recept Muskel- og 
ledsmerter

Almen 
medicin

Allergi

http://danicapension.dk/sundhedspakke
http://danicapension.dk/psykolog
http://danicapension.dk/second-opinion
http://danicapension.dk/diaetist
http://danicapension.dk/laege


Sådan spørger du lægen og sundhedseksperterne til råds eller får en second opinion

I samarbejde med vores partner, Teladoc, der er blandt verdens førende inden for onlinekonsultationer, gør vi det nemt for dig og 
din familie at booke en tid og få hjælp fra sundhedseksperterne. 

Første gang du spørger lægen og sundhedseksperterne til råds eller beder om en second opinion, skal du bekræfte dine 
kontaktoplysninger. Du kan derefter tilmelde dine børn og din ægtefælle/samlever. Det gør du sådan her:  
danicapension.dk/sundhedspakken#tip4 

Herefter kan du spørge sundhedseksperterne til råds eller få en second opinion via Best Doctors®. Det foregår således:

Gå til danicapension.dk, log 
på netpension eller åbn app’en 

Mobilpension

Vælg ”sundhedspakke” og book 
en tid hos lægen, psykologen 

eller diætisten. Har du brug for en 
second opinion vælger du ”second 

opinion”

Få hjælp og vejledning af 
sundhedseksperterne
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http://danicapension.dk/sundhedspakken#tip4
http://danicapension.dk

