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"danmark":

Samme service under
nedlukningen

”

Der har været lukket
for personlig betjening på
"danmark"s lokalkontorer
det meste af 2020 og i den
første del af i år som følge
af sundhedsmyndighedernes
anbefaling om at begrænse
coronasmitten.
Alle henvendelser både
på telefon og skrift er dog
blevet håndteret upåvirket
af nedlukningerne. Det er
i længere perioder sket fra
hjemmearbejdspladser, men har
på intet tidspunkt betydet forringet service over for hverken
medlemmer eller behandlere.
Tilskud er blevet registreret og
udbetalt - uden afbrydelser af
den grund.

Håber på genåbning
den 1. juni
Om alt går vel, så forventer
vi at lukke op igen fra den 1.
juni 2021. Tidspunktet vil blive
annonceret på "danmark"s
hjemmeside: sygeforsikring.dk,
så snart vi kender til regeringens og sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Åbningstider i foråret

”

"danmark"s kontorer og telefoner holder lukket for ekspedition på
helligdage og fredag efter Kristi
himmelfartsdag. Benyt selvbetjeningen
på sygeforsikring.dk. Den er åben
alle dage og hele døgnet rundt.
Kontorerne åbner igen
På sygeforsikring.dk kan du også følge
med i, hvornår "danmark"s kontorer
igen åbner for personligt fremmøde.
Få hjælp online og på telefonen
Du kan dog altid få hjælp online og
på telefonen på hverdage inden for
åbningstiden. Kontakt os, hvis du
får brug for hjælp.

"danmark":

Mere end 3,1 mia. kroner i tilskud

”

Sygeforsikringen
"danmark" har offentliggjort
årsrapport og -regnskab, og
heraf fremgår det, at der
trods COVID-19-nedlukningen i 2020 er udbetalt
over 3,1 mia. kr. i tilskud til
medlemmerne.

Det er dog mindre end forventet. Det betyder, at erstatningsprocenten brutto landede på
89,2. Det er ikke helt, men tæt
på bestyrelsens målsætning om,
at 90 øre af hver kontingentkrone skal retur til medlemmerne i form af tilskud.
Årsagen, til at der ikke blev
udbetalt lige så meget i tilskud
som forventet, er, at medlemmerne ikke i samme grad - som
normalt - havde mulighed for
eller valgte at få behandling og
dermed tilskud til fysioterapi,
kiropraktik, tandbehandling mv.
Dog var behovet for at få
tilskud til medicin i løbet af
2020 højere, end det har været
tidligere. Medicin er uændret
et af de to største tilskudsområder.
Lav omkostningsprocent
Den samlede omkostningsprocent faldt samtidig fra 3,5
til 3,4, selvom "danmark" på
intet tidspunkt lukkede ned for
hverken sagsbehandling eller
medlemsservice.
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Du kan læse mere om resultatet i 2020 på sygeforsikring.dk/
arsrapport.
Fordeling af tilskuddene i 2020
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"danmark"s årsrapport:

Fortsat stor medlemsfremgang

”

Medlemsudviklingen var også i 2020 positiv. Antallet af medlemmer
voksede med over 41.000.
Dermed nåede det samlede medlemstal op på over 2,6 mio. Det svarer til, at næsten 45 procent
af den danske befolkning nu er medlemmer af Sygeforsikringen "danmark".
Du kan læse mere i Sygeforsikringen "danmark"s 						
årsrapport for 2020, som blev offentliggjort 						
efter generalforsamlingen den 28. april 2021 på
sygeforsikring.dk/arsrapport.
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Flot investeringsafkast

”

Afkastet på "danmark"s investeringer
faldt kraftigt i begyndelsen af foråret 2020,
men rettede sig op og landede på et flot
overskud på 460,3 mio. kr. svarende til en
forrentning på 6,6 procent.
Et overskud som er baggrunden for, at generalforsamlingen igen i år valgte at donere en del
af overskuddet til sundhedsfaglig forskning,
forebyggelse og oplysning. Læs mere om donationerne på side 5.
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"danmark" giver til Danmark:

150 mio. kr. til donationer

”

En del af det investeringsmæssige overskud
i 2020 har "danmark"s generalforsamling igen
i år valgt at donere til sundhedsfaglig forskning,
forebyggelse og oplysning.
Erfaringerne fra sidste år har været særdeles positive,
og 23 projekter har fået andel i de knap 100 mio. kr.,
som blev doneret sidst.
150 mio. kr.
I 2021 har generalforsamlingen valgt at donere
150 mio. kr. af det investeringsmæssige overskud.
Formålet er uændret at støtte sundhedsfaglig
forskning, forebyggelse og oplysning. Indstillingerne
til forskningsprojekter til beslutning i "danmark"s
bestyrelse vil også i år ske af et sundhedsfagligt
forskerpanel.
Ny ansøgningsfrist
I år er ansøgningsfristen dog ændret til den
1. juli 2021. Den ligger dermed lidt tidligere
end sidste år. Det skyldes, at der er brug
for mere tid til at foretage vurderingen
af de indkomne ansøgninger. Sidste år
omfattede det over 400 ansøgninger.
Se hvordan du gør
På sygeforsikring.dk/donationer kan du læse
mere om, hvordan du konkret søger penge
til et projekt inden for en af kategorierne:
Sundhedsfaglig forskning, forebyggelse og
oplysning. Det er også her, du kan læse, om
hvilke sundhedsfaglige projekter "danmark"s
donationer gik til sidste år.
Følg resultaterne
Resultaterne af de projekter, som "danmark"
donerer penge til at gennemføre, vil vi
løbende fortælle mere om i takt med,
de bliver gennemført og afsluttet.
Nogle projekter vil have en længere tidshorisont end andre, som kan afsluttes
inden for det første år. F.eks. er donationen til projektet SMIL-mobilen allerede
realiseret, og der er kommunikeret om
indsatsen i flere sammenhænge.
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Tilskud:

Sådan beregner vi dit tilskud til briller
og brilleglas

”

Som medlem af "danmark" kan du få tilskud, når
du køber briller eller blot et
enkelt nyt brilleglas hos en
autoriseret optiker eller optometrist. Briller er defineret
som et stel og 2 brilleglas
købt samtidig.
Dit tilskud afhænger af flere
forskellige forhold, som f.eks.
hvilken type glas du køber,
hvilken gruppe du er medlem
af, og hvor længe du har været
medlem.
Maksimalt 30 procent
Uanset hvilken gruppe du er
medlem af, og hvor længe du
har været medlem, kan du
aldrig få mere end 30 procent
af din egenbetaling i tilskud til
briller og brilleglas.
På sygeforsikring.dk/tilskud/briller
kan du se, hvad du kan få.
30 procent med
et maksimum
Når du køber briller eller
brilleglas med enkeltstyrke, vil
dit tilskud være 30 procent af
din egenbetaling, dog maksimalt
210 kr. pr. glas.
Det betyder, at du kan få op til
420 kr. til en brille med enkeltstyrkeglas.
Køber du briller eller brilleglas
med flerstyrke, vil dit tilskud
være 30 procent af din egenbetaling, dog maksimalt 400 kr. pr.
glas og op til 800 kr. til en brille
med flerstyrkeglas.

Side 6

♥ d-nyt

maj 2021

Er du medlem af Gruppe 1 eller Gruppe 2, og har du været
det i de forudgående 5 år eller
mere, så er dit tilskud til flerstyrkeglas uændret 30 procent
af din egenbetaling, dog er maksimum hævet til 750 kr. pr. glas.
Du kan få op til 1.500 kr. til din
brille med flerstyrkeglas, hvis
30 procent af din egenbetaling
ligger på det niveau.
Køb af flere briller
i løbet af 12 måneder
Mange brillebrugere kan have
glæde af at købe flere sæt briller, bl.a. solbriller med styrke
og/eller læsebriller som supplement til den daglige brille.

Her skal du være opmærksom
på, at der er en grænse for,
hvor meget du samlet kan få
udbetalt i brilletilskud i løbet
af en periode på 12 måneder.
Har du været medlem af
Gruppe 1, Gruppe 2 eller
Gruppe 5 i mindre end 5 år,
kan du maksimalt få et samlet
årligt tilskud til briller og
brilleglas på 800 kr.
Har du derimod været medlem af Gruppe 1, Gruppe 2
eller Gruppe 5 i de forudgående 5 år eller mere, er
loftet for det samlede årlige
tilskud til briller og brilleglas
forøget til 3.000 kr.

COVID-19:

Medlemsmøder og -forslag
Digital opkrævning:

”

Medlemsmøderne i 2021 blev - med en
enkelt undtagelse - aflyst på grund af COVID19-restriktionerne. De indsendte medlemsforslag bliver derfor først fremsat på medlemsmøderne i 2022.
Til medlemsmøderne i 2021
kom der næsten 140 forslag
til udvidelse og ændring af de
tilskud, som medlemmerne kan
få i "danmark". Det vil sige,
inden deadline den 15. november 2020. De fleste omhandlede ideer til nye tilskudsområder
eller ændringer af størrelsen af
eksisterende tilskud.
Følg og stil forslag
Alle forslag vil, hvis forslagsstilleren har ønsket det, blive
fremsat til drøftelse på medlemsmøderne i 2022. Så har
du allerede indsendt dit forslag,
skal du ikke genfremsætte det.
Alle medlemsforslag bliver
præsenteret for såvel direktion
som bestyrelsen inden med-

lemsmøderne. Du kan finde de
forslag, der bliver indsendt på
hjemmesiden sygeforsikring.dk/
medlemsforslag.
Det er også her, du kan læse
nærmere om, hvordan og
hvornår du indsender medlemsforslag, som du ønsker at
få taget i betragtning og eventuelt drøftet på de kommende
medlemsmøder i 2022.
Åbent for nye forslag
Medlemsforslag til drøftelse
på medlemsmøderne næste
år skal blot være "danmark" i
hænde senest den 15. november 2021.

Hjælp miljøet:

Oplys e-mail
og mobilnummer

”

"danmark" bestræber sig på at kommunikere digitalt og begrænse såvel omkostninger som CO2-udledning.
"danmark" vil gerne undgå at belaste miljøet med produktion og distribution af papirmateriale og i stedet kommunikere online. Derfor må du gerne tjekke, om vi har din
korrekte e-mailadresse og dit mobilnummer registreret på
selvbetjeningen. Log ind på sygeforsikring.dk og registrer
din e-mailadresse og dit mobilnummer, så vi kan give dig
besked, når der er nyt om dit medlemskab, som du skal
logge ind på selvbetjeningen og læse.

Tjek dit
spamfilter

”

Hvis du ikke har tilmeldt betaling af dit kontingent til Betalingsservice,
så tjek om du har modtaget
en opkrævning.
Når du er medlem af "danmark", kan det være en fordel
at tilmelde din kvart-, halveller årlige betaling af kontingent til Betalingsservice. Så skal
du ikke bekymre dig, om du
får det betalt til tiden.
Tjek om du har betalt
Hvis du ikke har tilmeldt betaling af dit kontingent til Betalingsservice, skal du selv holde
øje med, om du modtager en
opkrævning og sørge for betaling. Opkrævningen bliver lagt
til dig på selvbetjeningen. Har
du oplyst din e-mailadresse,
sender vi også en besked til
dig, når du skal betale dit kontingent.
Men desværre kan en sådan
e-mail havne i dit spamfilter.
Kontrollér derfor, om der ligger
en opkrævning, du har overset
at betale. Eller log ind på selvbetjeningen og kontrollér, at alt
er ok.
Du kan tilmelde betaling af
kontingent til Betalingsservice
fra selvbetjeningen eller via din
bank. Men husk, at der kan gå
op til 6 uger, fra du har tilmeldt
betalingen, til den træder i kraft.
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Sygeforsikring.dk:

Ny hjemmeside

”

Sygeforsikringen "danmark" har lanceret en helt ny hjemmeside. Den vil forhåbentligt
gøre det endnu nemmere for dig at finde vej til de informationer, du har brug for.

Selvbetjeningen
samme sted
"danmark"s selvbetjening
finder du uændret i øverste
højre hjørne på sygeforsikring.dk.
Der skal du logge ind for at
få adgang til dine personlige
oplysninger og beskeder fra
"danmark".
Genkendeligt udtryk
Vi har ændret på det
grafiske udtryk på den nye
hjemmeside, så der nu er
bedre sammenhæng
mellem hjemmesiden og
"danmark"s øvrige visuelle
udtryk.
Samtidig er der nu
adgang til flere forskellige nyheder og
informationer på forsiden
- uanset om du går ind via
din mobiltelefon, din computer eller din tablet.
Noget for enhver
Hjemmesiden bliver løbende
opdateret og udviklet på den
nye platform. Forhåbentlig vil
det derfor blive nemmere for
dig - uanset om du er medlem,
behandler eller forsikret i
"danmark" Erhverv - at finde
lige netop de oplysninger, du
har brug for.
Klik ind og se den nye hjemmeside på sygeforsikring.dk.

