
Din vej til hurtig 
behandling

PFA Helbredssikring



Hurtig undersøgelse  
og behandling
Hvis du bliver syg, er det vigtigt, at du hurtigt kan blive undersøgt 

og komme i gang med den rigtige behandling. Det kan du med PFA 

Helbredssikring, der giver dig hurtig adgang til  behandling på privat-

hospitaler, privatklinikker og hos speciallæger mv., så du hurtigt kan 

blive rask igen. 

For børn og partner
PFA Helbredssikring dækker automatisk dine børn, og kan også 

dække din samlever/ægtefælle. Hvis din samlever eller ægtefælle 

er interesseret i at få en PFA Helbredssikring, så kontakt vores 

Rådgivningscenter på 70 12 50 00.

PFA Helbredssikring dækker dig fra den dag, du får forsikringen, men 

behovet for behandling skal være opstået i forsikringstiden. 



PFA Helbredssikring  
dækker
• Undersøgelse, behandling, operation, samt efterkontrol  

ved speciallæger, privatklinikker og privathospitaler

• Fysioterapeut og kiropraktor 

• Akupunktur og zoneterapi

 

• Psykolog, herunder akut krisehjælp

• Psykiater

• Diætist

• Behandling af misbrug af alkohol, medicin og 

 andre rusmidler

• Genoptræning

• Medicin

• Rekreation

 

• Midlertidig hjemmehjælp og hjemmesygeplejerske.



PFA Helbredssikring 
dækker bl.a. ikke
• Kroniske sygdomme, som er opstået,  

før du fik PFA Helbredssikring

• Kosmetiske operationer

• Briller, kontaktlinser, høreapparater  

og tandbehandling

• Behandling af barnløshed samt følger  

af graviditet og fødsel

• Akutbehandlinger (fx vagtlæge eller 

skadestuesituationer)

• Behandlingsbehov, der er opstået,  

før du fik PFA Helbredssikring.

Læs mere i dine vilkår på mitpfa.dk



Hvis du får brug for 
PFA Helbredssikring

Din læge vurderer først det eventuelle behandlingsbehov. 

Har du brug for en psykolog i forbindelse med symptomer på 

stress eller behandling hos en kiropraktor, behøver du ikke en 

henvisning.

Anmeld din skade på mitpfa.dk under menupunktet 

Forsikring, eller ved at ringe til os på 70 24 50 01.

Du kan selv vælge behandler, hvis du har fået godkendt 

behandling hos kiropraktor, fysioterapeut, zoneterapeut  

eller akupunktør. Ved øvrig behandling eller undersøgelse vil 

du blive anvist til et behandlingssted inden for PFA’s kvalitets-

sikrede netværk.

PFA afregner direkte med behandlingsstedet, så du slipper 

for selv at lægge penge ud. 

Hvis du får brug for 
PFA Helbredssikring
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PFA Pension

Sundkrogsgade 4

2100 København Ø

Telefon 70 12 50 00

pfa.dk

CVR 13 59 43 76

Kontakt PFA 
hvis du har spørgsmål

PFA Rådgivningscenter 
70 12 50 00 

Anmeld din skade på mitpfa.dk 
under menupunktet Forsikring - 
Brug forsikring, eller ved at ringe 
70 24 50 01

Læs mere på 
pfa.dk/helbredssikring
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