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Det meste af Danmark har været lukket ned, men smerter i bevægeapparatet eller psykiske 
problemer forsvinder ikke nødvendigvis under COVID-19-krisen. 
Hvordan forholder Dansk Sundhedssikring sig, og hvordan bruger man sin sundhedsforsikring 
under de nuværende omstændigheder? 

 
Vi holder åbent, alle ugens dage fra kl. 8.00 til 17.00 og i weekender og på helligdage fra kl. 9.00-12.00, og vores 
dygtige sundhedsteam er klar til at hjælpe dig indenfor disse tider. Vi har endvidere døgnåben service ved behov 
for akut psykologisk krisehjælp.  
 
Udbuddet af behandlingsmuligheder er fortsat reduceret i øjeblikket, men vi har det fulde overblik og gør som altid 
vores ypperste for at finde den rette rådgivning /behandler til dig. 
I vores kvalitetssikrede netværk med mere en 400 klinikker fordelt over hele landet er mere end 90% allerede klar 
til at tage mod vores kunder og fra næste uge forventer vi tæt på 100%.  
 
 
Jeg har rigtigt ondt i skulderen men fysioterapi-klinikken i vores by er stadig lukket. 
Hvad skal jeg gøre? 

 
I Dansk Sundhedssikrings kvalitetssikrede netværk findes der en række muligheder for at hjælpe, selv om mange 
klinikker er lukkede. 
Vi har udover hjælp hos en række udvalgte behandlere rundt om i landet, bl.a. en sær-aftale med FysioDanmark-
kæden der tilbyder alle kunder i Dansk Sundhedssikring et forløb, der kan indeholde telefon-konsultation eller 
online video-konsultation på en sikker forbindelse og får du undervejs brug for en fysisk konsultation så hjælper vi 
dig med at finde den nærmeste åbne klinik.  

 

 
Jeg var midt i et behandlingsforløb hos en dygtig psykolog, og forløbet blev afbrudt da COVID-
19 epidemien lukkede Danmark ned. Jeg kan ikke rigtigt komme videre uden hjælp. Hvad gør 
jeg? 

 

De fleste psykologer tilbyder i disse tider at afholde behandlingen online, det vil sige gennem videosamtaler på 

sikrede platforme. Denne behandling er også anbefalet af Sundhedsstyrelsen.  

 

Hvis online konsultation ikke er en mulighed hos den behandler du går hos, hjælper vi meget gerne med at finde en 

dygtig psykolog i vores netværk, der kan varetage forløbet online. I så fald kontakt vores Sundhedsteam på 

70206121.  

  

 
Jeg skulle have været udredt eller opereret på et offentligt hospital i næste uge, men har fået 
besked om at tiden af aflyst. Kan Dansk Sundhedssikring hjælpe mig? 

 
Du er velkommen til at kontakte vores Sundhedsteam på 70206121, som vil rådgive, vejlede og hjælpe på bedste 
vis.  
 
 
 

 
FAQ, COVID-19 epidemien og en langsom 
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Jeg har fået et akut hold i ryggen og kiropraktik plejer hurtigt at kunne løse mine problemer. 
Hvad gør jeg nu? 

  
I Dansk Sundhedssikring har vi et landsdækkende netværk af kiropraktorer og 9 ud af 10 kiropraktorer i vores 

netværk melder tilbage, at de er klar til at hjælpe vores kunder med akutte smerter eller alvorlige problemstillinger. 

Benyt online anmeldelse på Mit DS-Sundhed her eller kontakt vores sundhedsteam på telefon 70206121 for hjælp. 
 
 
Hvornår forventes adgangen til behandling på klinikker og på hospitaler at være normaliseret? 

   
På private klinikker (psykologer, kiropraktorer, fysioterapeuter og osteopater) begynder tingene at vende tilbage til 

normal praksis fra mandag d. 20. april, dog med øget fokus på hygiejne og online/tlf.- konsultationer hvor det er 

muligt. 

For så vidt angår udredning og behandling på offentlige og private hospitaler, samt hos speciallæger kan der 

fortsat være lange ventetider pga. omprioritering i sundhedsvæsnet generelt og manglende hænder og udstyr til at 

foretage de nødvendige undersøgelser og behandlinger. 

Sundhedsstyrelsen har dog iværksat en række tiltag for at imødekomme den store pukkel og situationen ændrer 

sig hele tiden. 

Kontakt vores sundhedsteam på 70206121 hvor vi forsøger at hjælpe med at danne os et overblik over dine 

muligheder. 
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