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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.
Vælger du en behandler indenfor Danica Pensions
landsdækkende netværk dækkes behandlingen fuldt ud og
du skal ikke have penge op af lommen. Du har også mulighed
for at vælge en behandler udenfor Danica Pensions netværk.
Hvis du ønsker dette er der antals- og beløbsbegrænsning
på behandlingerne.
Akupunktur og zoneterapi
Alternative behandlingsformer som akupunktur og
zoneterapi bliver mere og mere almindelige som
supplement til det traditionelle behandlingssystem.
Der dækkes maksimalt 600 kr. pr. behandling ved
akupunktur og 500 kr. pr. behandling ved zoneterapi.
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Diætist
Dækker hvis du har et BMI>30 eller hvis behandlingen hos
diætist er del af et behandlingsforløb for en anden sygdom
end overvægt– for eksempel tarmlidelse, hjertesygdom
dækker modulet også besøg hos klinisk diætist efter
anbefaling fra egen læge.
Psykologhjælp
Indimellem kan det være svært at tackle de psykiske følger
efter sin egen eller pårørendes sygdom eller ulykke. Eller
måske har du fået psykiske problemer i forhold til din
arbejdsplads. Her kan en psykolog hjælpe dig med at komme
ovenpå igen. Vi anbefaler altid at du taler med din læge inden
behandling, men stiller ikke krav om en lægehenvisning.
Vælger du en behandler indenfor Danica Pensions
landsdækkende netværk, dækkes behandlingen fuldt ud og
du skal ikke have penge op af lommen. Du har også mulighed
for at vælge en behandler udenfor Danica Pensions netværk.
Hvis du ønsker dette er der antals- og beløbsbegrænsning
på behandlingerne.
Psykiatrisk udredning og behandling
Hjernen er kroppens mest komplekse organ og psykiske
problemer kan vise sig på utallige måder, Ofte tilpasser vi os
de psykiske problemer, men det kan sløre og forvirre det

kliniske sygdomsbillede. Derfor kan der være brug for
psykiatrisk hjælp. Med modulet kan du få udredning og
behandlingsforløb hos en psykiatrisk speciallæge efter
Danica Pensions anvisning.
Modulet dækker:
 Lægeordineret receptpligtig medicin i forbindelse med
behandling af dækningsberettiget sygdom og ulykke – dog
maksimalt i op til 6 måneder.
 Rimelig og nødvendig behandling ved kiropraktor og
fysioterapi. Går du udenfor netværk, er der beløbs- og
antalsbegrænsning på behandlingerne.
 Otte akupunkturbehandlinger pr. år
 Otte zoneterapi behandlinger pr. år
 Rimelige og nødvendige behandlinger (Danica pensions
netværk) eller tolv (12) behandlinger pr.
forsikringsbegivenhed pr. år. Dog max tolv (12) pr. år til en
maksimum pris på 900 kr. pr. behandling hvis man vælger
at gå udenfor netværk.
 To (2) behandlingsforløb hos psykiatrisk speciallæge i
forsikringstiden.
 Ti (10) konsultationer hos klinisk diætist hvis du har et BMI
>30 eller behandlingen er en del af et behandlingsforløb for
en anden sygdom – f.eks. tarmlidelse eller hjertesygdom.
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