
 

 

 

[dato] 

OBS: Der kan desværre ske fejl 

Hvis du ikke har været i kontakt med en læge og fået stillet en diagnose, skal du se bort 

fra dette brev. I så fald er der sket en fejl i indrapporteringen i sundhedssystemet. Hvis 

du har spørgsmål til hvordan du får ændret fejlagtige oplysninger, skal du være vel-

kommen til at kontakte Sundhedsdatastyrelsen.   

 

 

 

Afs:Sundhedsdatastyrelsen, 

Ørestads Boulevard 5, 2300 Kbh. S 

 

[Navn]  

[Adresse1] 

[Adresse2] 

[Adresse3] 

[Adresse4] 

[Adresse5] 

[Adresse6] 

 

Kære [Navn] 

 

Sundhedsdatastyrelsen har i samarbejde med forsikrings- og pensionsbranchen etableret en ordning, der giver forsik-

rede borgere automatisk besked om muligheden for at få udbetalt et beløb fra den forsikring, de har tegnet. 

 

Du modtager dette brev, fordi en læge på [sygehus], [afdeling] har registreret, at du har en diagnose, der måske giver 

dig ret til en udbetaling fra dit pensions- eller forsikringsselskab.  

 

Mange er ikke opmærksomme på, at de er forsikret. Dette brev skal derfor opfattes som en service til kunder med en 

forsikring, der omfatter en af de registrerede diagnoser.  Du skal dog være opmærksom på, at der ikke er dækning for 

sygdomme, som er diagnosticeret, før forsikringen blev tegnet. Det kan eksempelvis være, hvis du går til kontrol for 

en sygdom, som du fik før forsikringen blev tegnet. 

 

Du kan få oplyst hvilken diagnose, som har udløst dette brev på www.sundhed.dk. Log på med NEM-ID og find op-

lysningerne under Sundhedsjournalen. Hvis du ikke kan finde diagnosen på www.sundhed.dk, så kontakt venligst sy-

gehuset/afdelingen, som har registreret diagnosen. 

   

Dine helbredsoplysninger er fortrolige. Derfor videregiver Sundhedsdatastyrelsen ikke oplysninger om dig til dit pen-

sions- eller forsikringsselskab. Pensions- eller forsikringsselskabet får heller ikke at vide, at du har modtaget dette 

brev.  

 

Kontakt dit pensions- eller forsikringsselskab 

Du skal selv kontakte dit pensions- eller forsikringsselskab, hvis du vil vide, om du har ret til en udbetaling, og hvor-

dan og hvornår du evt. får pengene udbetalt. Ifølge oplysninger fra pensions- eller forsikringsselskaberne er du kunde 

hos: 

 

[Selskab1] 

[Selskab2] 

[Selskab3] 

 

Vi anbefaler, at du kontakter dit pensions- eller forsikringsselskab og fortæller, at du har fået dette brev og er blevet 

opmærksom på, at du kan have penge til gode. Hvis du allerede har været i kontakt med dit pensions- eller forsik-

ringsselskab, behøver du ikke gøre mere. 

 

Vær opmærksom på, at du ud over de selskaber, der er listet ovenfor kan være kunde hos forsikringsselskaber, som vi 

ikke har oplysninger om og dermed eventuelt have ret til yderligere erstatning.  

 

For mere information besøg venligst www.sundhedsdatastyrelsen.dk/kritisksygdom 

 

Venlig hilsen 

Sundhedsdatastyrelsen 

http://www.sundhed.dk/
http://www.sundhed.dk/
http://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/kritisksygdom

