
Udbetaling ved KRITISK SYGDOM  
 
 

Der har inden for den senere tid været nogle indslag i pressen om at mange 
mennesker ikke har kendskab til at de er forsikret i tilfælde af kritisk sygdom. 
På baggrund heraf skal Dansk Fængselsforbund – for god ordens skyld - erindre 
om, at den overenskomstmæssige gruppelivsordning yder dækning ved 
konstatering af en kritisk sygdom. 
 
Som ansat i Kriminalforsorgen og medlem af Dansk Fængselsforbund, er man 
omfattet af 2 gruppelivsaftaler hos Forenede Gruppeliv (FG). Den ene af aftalerne 
betales (delvist) af arbejdsgiveren over lønnen og omfatter udbetaling på kr. 
100.000,00 ved kritisk sygdom.  
 
Af forsikringsbetingelserne (gældende fra 1. januar 2007) fremgår det blandt 
andet: 

”§ 1. Med kritisk sygdom menes: kræft, blodprop i hjertet, bypass-
operation/ballonudvidelse i hjertets kranspulsårer hjerteklapkirurgi, 
hjerneblødning/blodprop i hjernen, sækformet udvidelse af hjernens pulsårer, 
visse godartede svulster i hjerne og rygmarv, dissemineret sklerose, ALS 
(amyotrofisk lateralsklerose), muskelsvind, HIV infektion som følge af 
blodtransfusion eller arbejdsbetinget smitte, AIDS, nyresvigt og større 
organtransplantationer, Parkinsons sygdom, blindhed, døvhed, aorta sygdom, 
følger efter hjerne- eller hjernehindebetændelse og Borreliainfektion samt større 
forbrændinger jfr. § 8, hvor diagnosekravene er anført. ” 

De præcise diagnoser, som dækkes, fremgår af forsikringsbetingelserne, der 
findes på Forenede Gruppelivs hjemmeside www.fg.dk 

Anmeldelse skal ske på en særlig blanket, som du enten kan printe ud på FG’s 
hjemmeside eller få på tjenestestedet, der også skal underskrive ansøgningen 
inden den indsendes til FG. 

Så snart FG har modtaget anmeldelsen med din og arbejdsgiverens underskrift, 
skriver de til det/de sygehuse, som har behandlet dig, for at få tilsendt 
journalerne. Har du selv en kopi af journalen, så send den med. Det kan lette 
sagsbehandlingen. 

Kriminalforsorgens aftale (der omfatter Kritisk Sygdom) har 
gruppelivsaftalenr. 85034.  
 
Har du i øvrigt spørgsmål om gruppelivsordningerne, og de særlige regler der 
gælder, er du meget velkommen til at rette henvendelse til din lokale 
tillidsrepræsentant. 
 


