
 

 

 
Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark.  

Vores vision er, at branchen skal opleves som en betydelig aktør, der bidrager konstruktivt med at skabe tryghed og til at løse  

velfærdssamfundets udfordringer. 

 

 

Sundhedsforsikringer er til gavn for 
den enkelte - men også for samfundet 
Sundhedsforsikringer er meget populære i Danmark, hvor lidt under 2 mio. nu har 

en sundhedsforsikring. Sundhedsforsikringer har en række positive effekter.  

 
 

 

 

1) Giver kortere kø i det offentlige system 

Sundhedsforsikringer gør, at folk kommer hurtigere i 

behandling. Mindre symptomer behandles hurtigere og 

lettere, hvorved risikoen er mindre for, at fx en øm 

skulder udvikler sig til det, der er værre. I praksis 

kommer alle hurtigere i behandling, da behandling i det 

private gør, at køen til det offentlige system bliver smi-

digere. Nogle træder ud af køen og over i det private. 

2) Aflaster det offentlige sundhedsvæsen 

Det offentlige sundhedsvæsen er under pres. Både ak-

tiviteten i sundhedsvæsenet og udgifterne er steget 

kraftigt de seneste årtier. Sundhedsforsikringer afhjæl-

per efterspørgslen efter behandling. Faktisk fungerer 

sundhedsforsikringer og det offentlige sundhedsvæsen 

som samarbejdspartnere, hvor sundhedsforsikringer 

dækker ydelser som lettere operationer og fysioterapi 

(dækker fx egenbetaling), mens det offentlige håndte-

rer komplicerede sygdomme som fx kræft. 

3) Dækker ud over det offentlige sundhedsvæsen 

Sundhedsforsikringer dækker behandlingstyper, som 

det offentlige ikke gør, fx psykologhjælp ved stress, 

hvilket er en udbredt behandlingsform, som flere og fle-

re har brug for. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Gavner de offentlige finanser  

Sundhedsforsikringer giver kortere behandlingsforløb, 

reducerer sygefravær og offentlige udgifter til sygedag-

penge. De medvirker til et mindre forbrug at offentlige 

finansierede sygehusmidler. 

5) Skaber mere social lighed 

Den største gruppe af sundhedsforsikrede findes blandt 

de faglærte. Effekten af sundhedsforsikringer (i form af 

lavere sygefravær) er markant større for grundskoleud-

dannede, end for grupper med længere uddannelser og 

højere indkomst. Dermed gavner sundhedsforsikringer 

bredt og er ikke – som nogle tror - kun et gode for de 

højestlønnede.  

6) Øger kapaciteten i sundhedsvæsenet 

Sundhedsforsikringer øger den samlede kapacitet i det 

danske sundhedssystem, bl.a. ved at personalet fra det 

offentlige system leverer en ekstra indsats i det private. 

Sundhedsforsikringer trækker derfor ikke ressourcer ud 

af det offentlige system, men gør, at samfundet får fle-

re lægetimer ud af den enkelte læge. 

7) Giver færre sygedage 

Folk med sundhedsforsikringer har i gennemsnit 1 årlig 

sygedag mindre end andre. Sundhedsforsikringer redu-

cerer desuden antallet af mennesker med langvarigt 

sygefravær med over 20 pct. Herved sparer det offent-

lige godt 590 mio. kr. Den samfundsmæssige gevinst af 

det mindre sygefravær er ca. 1,5 mia. kr. i øget pro-

duktion.  

 

 

Fakta om sundhedsforsikringer  

 

Lidt under 2 mio. danskere har en sundhedsforsikring. 

 74 pct. har sundhedsforsikring via deres arbejdsgiver.  

 24 pct. er medforsikrede ægtefæller/samlevere og børn.  

 2 pct. er individuelt tegnede forsikringer. 

 

Der blev i 2015 udbetalt erstatninger for 1,5 mia. kr. 

Kontakt 

Konsulent Michael Riff Alexandersen  

Tlf. 41919075 

mal@forsikringogpension.dk 

 

Chefkonsulent Astrid Breuning Sluth  

Tlf. 41919071 

abs@forsikringogpension.dk 
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