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KÆRE MEDLEM

Fængselsforbundet har samarbejdet med Willis og 
Mølholm Forsikring om en behandlingsforsikring 
siden 2003, hvor Fængselsforbundet indgik den 
første aftale, sammen med Politiforbundet.

Vi tænker behandlingsforsikringen som et med-
lemstilbud, hvor medlemmerne af Fængsels-
forbundet tilbydes fordelene ved en behandlings-
forsikring på langt gunstigere vilkår, end hvis man 
skulle have tegnet forsikringen individuelt – både 
billigere og lempeligere vilkår for optagelse.

Vi ved, at de medlemmer, der har brugt ordningen, 
har været meget tilfredse med kvaliteten. 

Rigtig mange af forbundets medlemmer er glade 
for sport – også af den mere risikable slags. Her er 
ordningen på højt niveau og med stor dækning i 
modsætning til mange andre behandlingstilbud.

Man skal se ordningen som et supplement til den 
almindelige sygesikring i Danmark, der sikrer hur-
tigere behandling og udredning. Desuden får man 
nu sine børn med i ordningen uden ekstra om-
kostninger – også når du er enlig forsøger.

Vi er glade for at kunne udbyde behandlingsfor-
sikringen til medlemmerne – den er en god sik-
kerhed for at kunne få hurtig, kvalitetsbehand-
ling, hvis behovet opstår.

Fængselsforbundet repræsenterer fængselsbe-
tjente, værkmestre og uniformerede ledere i 
Kriminalforsorgen og fiskerikontrollører i Natur-
Erhvervstyrelsen. Vi er uafhængige af partipolitik 
og fokuserer alene på at forbedre vores medlem-
mers arbejdsliv. 

VI ARBEJDER FOR:

BEDRE ARBEJDSMILJØ – I vores fag er det ikke en 
selvfølge, at man kan klare jobbet et helt arbejds-
liv. Hvis nedslidning og sygefravær skal ned, kræ-
ver det bedre trivsel, mere indflydelse for den en-
kelte og større tillid mellem medarbejderne.

BEDRE LØN – Lønnen skal være i orden, hvis det 
skal være attraktivt at arbejde her. Det gør vi klart 
på alle niveauer, når vi forhandler løn og overens-
komst på vegne af det uniformerede personale.

BEDRE UDDANNELSE – Klientellet ændrer sig. Det 
samme gør vores opgaver og de krav, vi møder i 
løbet af en arbejdsdag. Et kursus i ny og næ er 
ikke nok. De faglige kvalifikationer skal styrkes 
markant for alle kollegaer.

BEDRE PENSION – Vi har krav på en fair behand-
ling, når vi trækker os tilbage. Der bør være flere 
seniorordninger, trygge pensionsvilkår og tilbage-
trækningsalderen skal være rimelig.

Hvis du vil være omfattet af behandlingsforsikringen, skal du tilmelde dig via til-
meldingsblanketten her i folderen. Udfyld blanketten og indsend den i en lukket 
kuvert til Fængselsforbundet. 
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BEHANDLINGSFRIHED OG GARANTI
– Der er frit valg på behandlingssteder godkendt af Mølholm. Mølholm arbejder 

med et kvalitetssikret netværk af private speciallægeklinikker og privathospitaler. 
Hvis disse benyttes, kan Mølholm tilbyde garanti for behandling og/eller 
forundersøgelse inden for 10 arbejdsdage.

EKSISTERENDE SKADER
– Forsikringen dækker som udgangspunkt de lidelser, der er opstået tidligere, 

men hvis du i 3 måneder inden tilmelding har været undersøgt for eller i 
behandling for en skade eller lidelse, dækkes denne først efter 3 måneder. 

MEDDÆKNING AF DIN FAMILIE
– Din ægtefælle eller samlever kan vælge at tilmelde sig behandlings for sikringen. For 

ægte fælle/sam lever gælder, at når forsikringen har været i kraft i et år, dækker den 
tidligere opståede lidelser, uanset om der har været symptomer i karensperioden. 

 – Alle børn under 21 år er automatisk omfattet af forsikringen.

FORTSÆTTELSESFORSIKRING
–  Hvis du fratræder din stilling, har du mulighed for at videreføre behandlings-

forsikringen privat uden afgivelse af helbredsoplysninger. 
–  Forsikringen fortsætter på uændrede vilkår til en fast attraktiv pris.

BEHANDLINGSFORSIKRING FYSISKE BEHANDLINGER 
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SPECIALLÆGEHJÆLP
– Du vælger selv, hvor og hvornår behandlingen skal foregå. 

–  Behandlingen skal – som udgangspunkt – ske på godkendt hospital eller klinik i 
Danmark.

–  Lægeordineret medicinsk efterbehandling og genoptræning betales af for sik-
ringen i op til 24 måneder. Ved speciallægehenvisning er der ligeledes mulighed 
for rekreationsophold, hjemmepleje eller hjemmehjælp.

ANDRE DÆKNINGER
–  Zoneterapi dækkes i op til 7 måneder, dog maksimalt 10 behandlinger. 
–  Ergoterapi dækkes i op til 7 måneder, dog maksimalt 10 behandlinger. 
–  Akupunktur dækkes i op til 7 måneder, dog maksimalt 10 behandlinger. 
–  Diætist dækkes ved BMI < 18 eller > 30. 
–  Massage dækkes i op til 7 måneder, dog maksimalt 4 behandlinger. 
–  Allergiudredning.

KIROPRAKTIK
–  Kiropraktik kræver ikke lægehenvisning. Det er kiropraktoren selv, som vurderer 

behovet. Hvis du har brug for en kiropraktor f.eks. ved et kortvarigt hold i 
ryggen, er der ubegrænset dækning i Mølholms netværk. Kiropraktik tildeles i 
portioner af 5 eller 10 behandlinger ad gangen.

– Vælger du en behandler udenfor Mølholms netværk, kan du blive behandlet op 
til 7 måneder.

FYSIOTERAPI
–  Hvis din læge vurderer, at du har brug for ambulant fysioterapi, er der ubegræn set 

dækning i Mølholms netværk. Ambulant fysioterapi tildeles i portioner af 5 eller 
10 behandlinger ad gangen.

– Vælger du en behandler udenfor Mølholms netværk, kan du blive behandlet op 
til 7 måneder.

FYSISKE BEHANDLINGER PSYKISK BEHANDLING
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PSYKIATRISK BEHANDLING
–  Forsikringen dækker alle udgifter uden begrænsninger, hvis en læge vurderer,  

at sygdommen kan helbredes eller langvarigt forbedres.

PSYKOLOGHJÆLP
–  Hvis din læge vurderer, at du har brug for samtaler med en psykolog ydes der 

ubegrænset dækning, hvis der benyttes en psykolog i Mølholm Forsikrings 
psykolognetværk (1.500 psykologer) og op til 6 måneders dækning, hvis der 
vælges en psykolog uden for netværket.

– Psykologhjælp tildeles i portioner af 5 eller 10 konsultationer ad gangen.

KRISEHJÆLP
–  I forbindelse med svære sygdomstilfælde eller alvorlige ulykker, kan det være 

vigtigt, at man får professionel hjælp hurtigt.

– Mølholm Forsikring har en aftale med Falck, der kan stille trænede krise psyko-
loger til rådighed med kort varsel. 

MISBRUG
– Du får mulighed for hjælp til behandling af alkoholmisbrug.

– Der er ligeledes mulighed for at få hjælp til behandling af medicinmisbrug og 
ludomani.

PSYKISK BEHANDLING
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KRONISKE LIDELSER
–  Kroniske lidelser dækkes ikke, dog med undtagelse af 12 årlige fysioterapi-, 

kiropraktor-, akupunktør- og/eller zoneterapeutbehandlinger.  
og/eller kiropraktorbehandlinger. Der dækkes i maksimalt 12 år fra 
diagnosticering af den kroniske lidelse. 

–  Følgesygdomme til kroniske lidelser er dækket af forsikringen. 

TANDBEHANDLING
–  Tandskader dækkes som udgangspunkt ikke.

–  Tandbehandling som følge af en ulykke er dækket af forsikringen.

ANDET 
–  Organtransplantation
–  Fedmeoperation
–  Benforlængelse
–  Forebyggende behandling
–  Alternative behandlingsformer
–  Dialysebehandling
–  Fertilitetsbehandling 

KOSMETISKE OPERATIONER
–  Kosmetiske operationer er som udgangspunkt ikke dækket.

–  Operationer som følge af sygdom eller ulykke er dækket af forsikringen.

SÆRLIGE DÆKNINGER OG 
UNDTAGELSER



SÆRLIGE FORDELE

INGEN HELBREDSOPLYSNINGER 
Du skal ikke afgive helbredsoplysninger for at være med i Fæng-
selsforbundets behandlingsforsikring. Det samme gælder for din 
ægtefælle eller samlever.

HURTIG UDREDNING 
Med en behandlingsforsikring kan du hurtigt få stillet en diag-
nose, hvilket ofte kan være meget tidskrævende i offentlig regi.

DU KAN FÅ DIN FAMILIE DÆKKET 
Måske har du det ikke godt med at være den eneste, der er 
dækket af forsikringen. Alle børn og delebørn og din ægtefælle 
eller samlever kan medforsikres til en fordelagtig pris. 

BEHANDLINGSGARANTI 
De tilknyttede privathospitaler kan tilbyde en garanti på 10 
arbejdsdage, fra Mølholm godkender dig til behandling, og hvis 
denne ikke overholdes, får du økonomisk kompensation

PSYKOLOGISK BISTAND  
Mølholm behandlingsforsikring tilbyder ubegrænset dækning af 
psykologhjælp, hvis du skulle havne i en situation – såvel 
arbejdsmæssigt som privat – hvor du har brug for professionel 
hjælp.
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SÅDAN BRUGES MØLHOLM FORSIKRING
Får du brug for hurtig behandling, skal du kontakte Mølholm Forsikring på 
telefon 65 20 21 20. Det er nødvendigt, at du går til egen læge og får en 
henvisning inden første behandling (gælder dog ikke kiropraktorbehandling).

Skader kan også anmeldes via www.mølholm-forsikring.dk.

Vær opmærksom på, at skader og sygdomme, der er opstået akut, ikke er 
dækket. Her skal du fortsat opsøge egen læge eller skadestuen. Der kan 
være be hand linger, hvor Mølholm Forsikring henviser til det offentlige, fx 
kræftbehandling.

KRISEHJÆLP 
Får du brug for krisehjælp uden for Mølholm telefontid, skal du ringe direkte 
til krisepsykologen på telefonnummer 70 10 20 12, hvor der er døgnvagt.

WILLIS 
Hvis du får brug for uvildig rådgivning i forhold til Mølholms skades-
vurdering, så kontakt Willis, som er Fængselsforbundets forsikringsmægler, 
på telefonnummer 88 13 96 00 mellem 8.30 og 16.30. Alle oplysninger 
behandles fortroligt og videreformidles ikke til Fængselsforbundet. Besøg 
også http://fængselsforbundet.willisview.dk 
 

FÆNGSELSFORBUNDET 
Har du generelle spørgsmål om vores behandlingsforsikring, kan du 
kontakte forbundet på telefonnummer 72 55 99 76. 
 

POLICE 
For at give dig bedre overblik modtager du et plastikkort i lommeformat 
med dine kontaktoplysninger. Kortet er personligt.

FORSIKRINGSBETINGELSER 
Forsikringsbetingelserne kan hentes eller læses på  
www.mølholm-forsikring.dk.

KONTAKTOPLYSNINGER


