
PFA Helbredssikring
– din vej til hurtig behandling, hvis du bliver ramt af sygdom

Sygdom er altid ubehageligt for den, det går 

ud over, men også familie, venner og arbejds- 

plads bliver ramt. Derfor er det en fordel for alle at 

komme hurtigt i gang med en behandling. Desværre 

kan ventetiden være lang i det offentlige system, og 

det øger belastningen, ligesom symptomerne kan 

blive værre. 

Med en PFA Helbredssikring får du mulighed for hur-

tig behandling på privathospitaler, privatklinikker eller 

hos speciallæger, hvis du bliver syg eller får en skade, 

så du hurtigt kan genoptage din dagligdag. Det ser 

vi som en væsentlig del af god livskvalitet. 

Hvilke udgifter dækker  

PFA Helbredssikring?

•  Behandling, operation, forundersøgelse og efter-

kontrol på privathospitaler, privatklinikker eller hos 

speciallæge i Danmark, og efter aftale med PFA 

også i udlandet

• Afvænning af misbrug af alkohol, medicin og andre 

rusmidler

• Kiropraktor og fysioterapeut

• Psykolog

• Medicin

• Genoptræning

• Rekreationsophold

• Ledsagertransport

• Midlertidig hjemmehjælp

Dine børn mellem 1 og 18 år vil automatisk blive dækket 

af din helbredssikring.

PFA Helbredssikring dækker udgifter op til i alt 5 

mio. kr. På udgifter til afvænning af misbrug dækker 

vi op til 127.800 kr. 

Hvad dækker PFA Helbredssikring  

eksempelvis ikke?

• Kroniske sygdomme, som er opstået, før du fik 

helbredssikringen  

• Kosmetiske operationer

• Briller, kontaktlinser eller tandbehandling

• Behandling af barnløshed, følger af graviditet og 

fødsel

Du kan benytte dig af mulighederne for undersøgelse, 

behandling osv. allerede fra den dag, du bliver omfattet 

af helbredssikringen. Hvis du har tilmeldt dig en frivillig 

helbredssikring, skal du imidlertid være opmærksom 

på, at eksisterende sygdomme og sygdomme, der er 

opstået som følge heraf, først bliver dækket, to år efter 

du at har tilmeldt dig helbredssikringen.

PFA Helbredssikring til din partner

Din ægtefælle eller samlever kan også købe en PFA 

Helbredssikring til en fordelagtig pris. Din part-

ners helbredssikring betales en gang om året via 

Betalingsservice og kan ikke trækkes fra på selvangi-

velsen. Du skal være opmærksom på, at eksisterende 

sygdomme og sygdomme, der er opstået som følge 

heraf, først bliver dækket to år efter oprettelsen af 

din partners helbredssikring. 

Hvad sker der, hvis du får brug  

for helbredssikringen?

Hvis du bliver syg eller får en skade og får brug for  

helbredssikringen, er det vigtigt, at du via din egen læge 

får en henvisning, før du kontakter PFA  på 39 17 68 70 

eller sender en mail til helbredssikring@pfa.dk. 

Der er åbent hele døgnet, og vi kan rådgive dig om 

valg af behandlingssted og hjælpe dig videre. I langt 

de fleste tilfælde kan vi allerede over telefonen give 

dig tilsagn om, at vi vil dække den undersøgelse 

og det eventuelle behandlingsforløb, som du skal 

igennem.  

 

 

PFA Helbredssikring bliver populært kaldt hospitalsforsikring. Med den får du blandt 

andet mulighed for at blive behandlet hurtigt på privathospitaler, privatklinikker eller 

hos en speciallæge.

PFA Pension

Sundkrogsgade 4

2100 København Ø

Telefon  70 12 50 00

pension@pfa.dk

www.pfa.dk
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