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Ny undersøgelse viser:

"danmark"s omdømme på en 
førsteplads 
        Ny undersøgelse i 
2019 viser, at "danmark"s 
omdømme er i top.

Sygeforsikringen "danmark" 
er ikke blot det forsikringssel-
skab, men også dén finansielle 
virksomhed i landet, der har 
det bedste omdømme.   

Sygeforsikringen "danmark" 
ligger således igen helt i top i 
Finansimage 2019, der er en 
uafhængig analyse af landets 69 
største finansielle virksomhe-
ders omdømme i befolkningen.

5.000 danskeres dom
Undersøgelsen er baseret på 
svar fra mere end 5.000 re-
præsentativt udvalgte danskere. 
De har vurderet landets stør-
ste banker, forsikringsselskaber, 
pensionsselskaber, realkredit-
selskaber og investerings-
foreninger ud fra 8 forskellige 
imageparametre. 

 ” 
Her finder du "danmark"

Hjemmeside: 
sygeforsikring.dk

Telefon: 
70 10 90 70
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Mandag-onsdag kl. 8.30-15.30
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d-nyt udkommer 4 gange årligt.

Anerkendelse forpligter
”Vi er meget stolte over, at 
det igen i år er lykkedes os at 
opnå førstepladsen.  Det er 
medarbejdernes fortjeneste. 
Vi vil fortsat gøre alt, hvad vi 
kan for at leve op til medlem-
mernes forventninger”, siger 
Allan Luplau, adm. direktør i 
Sygeforsikringen "danmark".

En årlig undersøgelse
Undersøgelsen Finansimage 
er en årlig måling, som de 
seneste fire år er gennemført 
af analysevirksomheden Wilke 
og FinansWatch, der er et af 
JP/Politikens specialmedier.

Blandt de 10 bedste 
hos de unge
 
Sygeforsikringen "danmark" er ifølge 
YouGovs NextGen-ranking blandt 
de varemærker, der har højeste 
Word Of Mouth-score (de varemærker 
man taler mest om) blandt de unge 
mellem 18-34 år.
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VARSEL:

Nyt kontingent fra 1. januar 2020

         Fra årsskiftet stiger 
kontingentet for Gruppe 1, 
Gruppe 2, Gruppe 5 og 
Gruppe S. Kontingentet for 
Basis-Sygeforsikring fort-
sætter uændret i 2020. 

Flere udbetalinger 
af tilskud
Årsagen til stigningen er pri-
mært, at der i 2019 er udbetalt 
væsentligt mere til medlem-
merne i tilskud til tandbehand-
ling, fysioterapi og medicin end 
forventet. Et øget forbrug, som 
ikke forventes at blive mindre i 
det kommende år. 

Stigninger i enkelte tilskud
Fra årsskiftet kommer der 
stigninger på enkelte tilskud til 
tandbehandling og til konsul-
tation hos autoriseret klinisk 
diætist. De konkrete ændringer 
i tilskud fra den 1. januar 2020 
vises på siderne 4 og 5.

Uændret pris på 
de fleste tilvalg
Kontingentet for tilvalgene 
Visse Kristiske Sygdomme 
- VKS, Operation, Udvidet 
Operation samt rejseforsikrin-
gerne er uændrede fra års-
skiftet. Til gengæld er der ud-

videlse af dækningerne - uden 
prisstigninger - både når det 
gælder tilvalget VKS og rejse-
forsikringerne. Det kan du 
læse nærmere om på side 8 
og side 12. 
   

 ” 

Kontingent - nye priser fra den 1. januar 2020
                     
 Pr. kvartal Årligt

Gruppe 1 863 kr.  3.452 kr.

Gruppe 2 1.072 kr.  4.288 kr. 

Gruppe 5 380 kr. 1.520 kr.  

Gruppe S 391 kr.  1.564 kr. 

Basis-Sygeforsikring  99 kr.     396 kr.  

Indeksregulering af 
børneforsikringer
Børneforsikringerne bliver 
indeksreguleret fra årsskiftet, 
både når det gælder summer 
og pris. Det kan du læse nær-
mere om på side 7. 

Lukket omkring jul og nytår
"danmark" holder  lukket mandag den 23. december 2019 til og med 
onsdag den 1. januar 2020.

sygeforsikring.dk holder til gengæld åbent hele døgnet og alle dage. 
Når du logger ind på selvbetjeningen via sygeforsikring.dk, kan du se dine 
tilskud og vælge, hvornår du ønsker dine tilskud udbetalt. Du kan også 
ændre din e-mailadresse, dit kontonummer, din dækning og meget mere. 
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Gruppe 1   1 2 2 5/S  5/S

 2019 2020 2019 2020 2019 2020       

TANDBEHANDLING
Tandregulering
Aftageligt pladeapparatur 700 kr. 1.000 kr. 700 kr. 1.000 kr. 700 kr. 800 kr.
Clear aligner skinner i overkæbe eller underkæbe:
50 % af egenudgiften, dog maks. pr. skinne 20 kr. 20 kr 20 kr. 20 kr 20 kr. 20 kr.
Der kan maks. inden for 12 måneder gives samlet
tilskud til clear aligner skinner i hver kæbe på  700 kr. 1.000 kr. 700 kr. 1.000 kr. 700 kr. 800 kr.

Bidfunktionsbehandling
Bidskinner: 50 % af egenudgiften, dog maks. 495 kr. 545 kr. 495 kr. 545 kr. 495 kr. 545 kr.

Tandprotetisk arbejde    
Klinisk undersøgelse 60 kr. 65 kr. 60 kr. 65 kr. - -
Årligt eftersyn inkl. rensning af protesen: 
50 % af egenudgiften, dog maks. 121 kr. 125 kr. 121 kr. 125 kr. - -      
Helprotese - overkæbe/underkæbe: 50 % af egenudgiften, dog maks.  1.250 kr. 1.300  kr. 1.250 kr. 1.300  kr. - -

Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1 eller Gruppe 2 i de forud-
gående 5 år eller mere erstattes med 50 % af egenudgiften, dog maks. 2.200 kr. 2.300 kr. 2.200 kr. 2.300 kr. - -

Helsæt: 50 % af egenudgiften, dog maks. 2.500 kr. 2.600 kr. 2.500 kr. 2.600 kr. - -
Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1 eller Gruppe 2 i de forud-
gående 5 år eller mere erstattes med 50% af egenudgiften, dog maks.  4.400 kr. 4.600 kr. 4.400 kr. 4.600 kr. - -

Delprotese, unitor: 50 % af egenudgiften, dog maks. 1.350 kr. 1.400 kr. 1.350 kr. 1.400 kr - -

Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1eller Gruppe 2 i de forud-
gående 5 år eller mere erstattes med 50 % af egenudgiften, dog maks.  2.400 kr. 2.500 kr. 2.400 kr. 2.500 kr. - -

Delprotese gingivalt understøttet: 50 % af egenudgiften, dog maks. 775 kr.  815 kr.  775 kr.  815 kr.  - -

Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1eller Gruppe 2 i de forud-
gående 5 år eller mere erstattes med 50 % af egenudgiften, dog maks.  1.350 kr.  1.425 kr.  1.350 kr.  1.425 kr.  - - 
Tillæg for bøjler til gingivalt understøttede proteser 35 kr. 40 kr. 35 kr. 40 kr. - -

Udvidelse af protese: 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. protese 375 kr. 400 kr. 375 kr. 400 kr. - -

Udvidelse af unitor: 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. unitor  400 kr. 420 kr. 400 kr. 420 kr. - -

Duplikering af hel- eller delprotese: 50 % af egenudgiften, 
dog maks. pr. protese 450 kr. 475 kr. 450 kr. 475 kr. - -

Rebasering, hel- eller delprotese: 50 % af egenudgiften, 
dog maks. pr. protese 350 kr. 375 kr. 350 kr. 375 kr. - -

Reparation pr. protesestykke: 50 % af egenudgiften, dog maks. 475 kr. 500 kr. 475 kr. 500 kr. - -

FODBEHANDLING
Sårbehandling - uden offentligt tilskud: 80 % af egenudgiften, dog maks. - 55 kr. - 55 kr. - -

Sårbehandling - ved samtidig anden handling uden offentligt tilskud: 
80 % af egenudgiften, dog maks. - 44 kr. - 44 kr. - -

KLINISKE DIÆTISTER
1. individuelle konsultation hos autoriseret klinisk diætist: 
50 % af egenudgiften dog maks.  250 kr. 275 kr. 250 kr. 275 kr. 250 kr. 275 kr.

VARSEL: Ændrede tilskud i 2020 
Her er kun vist de tilskud, som ændres fra den 1. januar 2020. En samlet oversigt over de 
mere end 350 tilskud, "danmark" giver til forskellige behandlinger, finder du på sygeforsikring.dk/tilskud.
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Gruppe 1  1 2 2 5/S  5/S

 2019 2020 2019 2020 2019 2020

Efterfølgende individuelle konsultation hos autoriseret 
klinisk diætist: 50 % af egenudgiften  250 kr. 275 kr. 250 kr. 275 kr. 250 kr. 275 kr.

Maks. inden for 12 måneder samlet tilskud til konsultation hos
autoriseret  klinisk diætist 1.000 kr. 1.100 kr. 1.000 kr. 1.100 kr. 1.000 kr. 1.100 kr.

JORDEMODER *

Individuel konsultation hos privatpraktiserende 
autoriseret jordemoder: 30 % af egenudgiften, dog maks.  300 kr. 300 kr.. 300 kr. 300 kr. 300 kr. 300 kr.

Fødselsforberedelse på hold: 30 % af egenudgiften, 
dog maks. pr. lektion  150 kr. 150 kr. 150 kr. 150 kr 150 kr. 150 kr

Maks. inden for 12 måneder samlet tilskud til jordemoder  2.400 kr. 2.400 kr. 2.400 kr. 2.400 kr. 2.400 kr. 2.400 kr

VARSEL OM ÆNDRINGER FRA 1. JANUAR 2020

BRILLER *
Briller (2 glas med styrke og et stel leveret samtidig). Det er en betingelse for at få tilskud, at briller 
er købt hos autoriseret optiker eller optometrist i et EU-/EØS-land.
Glas, der er købt, individuelt udmålt og tilpasset hos autoriseret optiker eller optometrist 
dækkes.
Dokumentation for synsprøve foretaget i Danmark af en autoriseret optiker, optometrist eller øjenlæge.

KONTAKTLINSER *
Det er en betingelse for at få tilskud, at kontaktlinser er købt hos autoriseret kontaktlinseoptiker 
eller optometrist i et EU-/EØS-land.
Kontaktlinser med styrke købt i abonnement hos autoriseret kontaktlinseoptiker eller optometrist 
i et EU-/EØS-land.
Dokumentation for synsprøve foretaget i Danmark af en autoriseret kontaktlinseoptiker, optometrist 
eller øjenlæge.

OPERATION OG UDVIDET OPERATION
Tilskud til operation af halsløft udgår af dækningen med virkning fra 1. januar 2020, 
som det også blev varslet i d-nyt nr. 4 i 2018.

KURANSTALTER OG REKONVALESCENTHJEM
Tilskud til ophold på kur- og rekreationshjem udgår med virkning fra 1. januar 2020, 
som det også blev varslet i d-nyt nr. 4 i 2018.

* Fed skrift viser ændringer fra 1. januar 2020

VARSEL OM ÆNDRINGER FRA 1. JANUAR 2021

MIDLERTIDIG HJEMMEHJÆLP
Tilskud til midlertidig hjemmehjælp udgår af dækningen med virkning fra 1. januar 2021. 
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VARSEL:

Ændring i de generelle 
forsikringsbetingelser 

         Fra den 1. januar 
2020 er der foretaget 
ændringer i de generelle for-
sikringsbetingelser.

Ændringerne er fortaget i 
punkt 1.3.1 og punkt 7.1, 
ligesom ordet ”aftalepart” 
er ændret til ”medlemmet” i 
punkt 8.2.2.

Ændringerne er foretaget for 
at præcisere den gældende 
praksis for optagelse af nye 
medlemmer og for at sidestille 
samlivsforholdene: ægtefælle, 
registreret partner og samlever.
Her ses de steder i de gene-
relle forsikringsbetingelser, 
hvor ændringerne er foretaget. 

Markering med fed betyder, 
enten at ny tekst er tilføjet 
eller erstatter tidligere tekst.

1.3.1 For at førstegangs-
optagelse kan blive godkendt 
i Gruppe 1, 2, 5, og Basis-
Sygeforsikring, er det 
en betingelse (se dog 
pkt. 1.3.2 om Gruppe S): 

•  at ansøgning herom er 
   "danmark" i hænde, inden 
   det fyldte 60. år.

•  at vedkommende er fuld-
   stændig rask i optagelses-
   øjeblikket og ikke lider af 
   nogen ofte tilbagevendende 
   sygdom eller af en legems-
   svaghed, der medfører, at 
   "danmark" påtager sig 
   en forøget risiko for 

   dækning af medicin-   
   eller andre behandlings-              
   udgifter (dog kan ved-    
   kommende optages i    
   ''danmark'', såfremt den    
   tilbagevendende sygdom 
   eller legemssvaghed ikke 
   medfører en forøget 
   risiko for ''danmark'').

•  at vedkommende ikke 
   forventer at skulle have 
   medicin eller har haft for-
   brug af medicin inden for 
   de seneste 12 måneder.

•  at vedkommende ikke er 
   henvist til, forventer at
   skulle eller har været i 
   behandling hos fysiotera-
   peut, kiropraktor, psykolog 
   eller andre behandlere inden  
   for de seneste 12 måneder.

7.1 Erstatning ydes ikke for 
sygdomsbehandling, tandpleje 
m.v., der er ydet af medlem-
met eller medlemmets virk-
somhed til sig selv, til hjemme-
boende børn, eller ydet til 
medlemmet af dennes ægte-
fælle/registrerede partner/
samlever eller ægtefællens/
registrerede partners/
samlevers virksomhed.

8.2.2 Medlemmet kan få 
automatiske udbetalinger 
månedligt, kvartalsvist, halv-
årligt eller helårligt til en 
konto i et dansk pengeinstitut. 
Udbetaling forudsætter, at 
beløbet er over den fastsatte 
minimumsgrænse.

 ” 

Ny betalingsmulighed:

MobilePay 
også til 
"danmark" 
Siden efteråret har det 
været muligt at benytte 
MobilePay til betaling af
kontingent til Sygeforsik-
ringen "danmark" på
sygeforsikring.dk. 

Log ind på sygeforsikring.dk 
med NemID og vælg 
Mine indstillinger/Betal online 
og Betalingsservice, hvis du 
ønsker at betale dit kontin-
gent med MobilePay eller 
kort.
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VARSEL:

Nye priser og summer på børneforsikringer

        Pris og forsikringssum-
mer på de børneforsikringer, 
som "danmark" udbyder i 
samarbejde med If Skade-
forsikring, indeksreguleres fra 
den 1. januar 2020.

Højere forsikringssummer
Forsikringssummerne stiger fra 
den 1. januar 2020 til følgende:
•  Forsikringssum ved sygdom:
   898.000 kr.
•  Forsikringssum ved ulykke: 
   898.000 kr.
•  Forsikringssum ved nedsat 
   erhvervsevne: 597.000 kr.

Du kan læse nærmere om, 
hvad børneforsikringerne 
dækker, og hvordan du kan 
forsikre dit barn på 
sygeforsikring.dk/tilvalg/boern.

 ” 

Nye priser fra den 1. januar 2020
Inklusive afgift på 1,1 % til staten. 

 Årligt Pr. kvartal

Børn Kombi 988 kr.  247 kr.

Børn Sygdom 624 kr.  156 kr. 

Børn Ulykke 452 kr. 113 kr.  

Børneforsikring 1.336 kr.  334 kr. 
(gammel ordning)

Hjælp til selvhjælp:

Oplys din e-mail og spar miljøet 
         "danmark" bestræber sig på at kommunikere digitalt og dermed begrænse 
såvel omkostninger som CO2-udledning. Derfor benytter vi i stigende grad de digitale 
løsninger, når vi kommunikerer med medlemmer og behandlere. 

Vær bæredygtig
Den mest bæredygtige og tilmed den billigste løsning er at give "danmark" din e-mailadresse. 
Den giver os mulighed for at informere dig, når der er nyt om dit medlemskab, som du skal 
logge ind for at læse - og eventuelt reagere på.  

Gør det nemt for dig selv
Hvis du ikke allerede har givet os din e-mailadresse, så log ind på sygeforsikring.dk og skriv din 
e-mailadresse. Fremover får du e-mail fra os, når der er besked til dig på sygeforsikring.dk.

 ” 



VARSEL:

Rejseforsikringerne forbedres i 2020 

        Fra årsskiftet udvides 
dækningen på de rejse-
forsikringer, som "danmark" 
udbyder i samarbejde med 
Bupa Global Travel. Det sker 
endda, uden at prisen for 
tilvalgene sættes op. Priserne 
for tilvalget er uændrede i 
2020.

De væsentlige ændringer fra 
årsskiftet er forbedringer, som 
omfatter både Rejse Europa, 
Rejse EuropaPlus og Rejse 
Verden samt afbestillingsdæk-
ningen, som kan tilkøbes alle 
tre rejseforsikringer. 

Dækning af selvrisiko 
Blandt forbedringerne fra års-
skiftet på rejseforsikringerne 
kan blandt andet nævnes:  
dækning af selvrisikoen på den 
indboforsikring, du måtte have 
i hjemlandet, under din rejse 
med en sum på op til 10.000 kr. 
Tilsvarende udvides med dæk-
ning af din selvrisiko på din 
forsikring af bil eller lejet bil på 
ferien med op til 10.000 kr.  

Forsinket bagage
Fra årsskiftet slipper du for at 
gemme kvitteringer for erstat-
ningskøb, hvis din bagage bliver 
forsinket, når du rejser ud. Du 
skal dog fortsat sørge for at få  
en såkaldt PIR-rapport med fra 
baggage-/groundhandlingselska-
bet, når du lander. 

Rejseforsikringerne dækker fra 
årsskiftet med 1.000 kr. i døg-
net efter 5 timers forsinkelse, 
dog maks. i 5 døgn. 
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Se nærmere om reglerne i de 
nye forsikringsbetingelser på 
sygeforsikring.dk/forsikrings-
betingelser/rejseforsikring.

Forsinket ankomst 
og fremmøde
Rejseforsikringerne er også 
forbedret, så der bliver mulig-
hed for at få kompensation 
ved forsinket ankomst eller 
fremmøde i en lang række 
situationer. Du kan læse om, 
hvornår det kan være aktuelt 
i forsikringsbetingelserne på 
sygeforsikring.dk/forsikrings-
betingelser/rejseforsikring.

Afbestilling også forbedret
Fra årsskiftet vil dækningen på 
det supplerende tilvalg Afbe-
stilling også blive forbedret. 
F.eks. vil afbestillingsdækningen
omfatte flere hændelser end
tidligere. Eksempelvis, hvis du
kommer ud for skilsmisse, får
nyt job uden mulighed for ferie
mv. 

 ” 

De konkrete situationer, 
som bliver omfattet  af 
Afbestillingstilvalget og 
rejseforsikringerne, kan du 
læse om på:
sygeforsikring.dk/forsikrings-
betingelser/rejseforsikring
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Du kan deltage på alle møder-
ne, men har dog kun stemme-
ret på mødet i den kreds, du 
bor i.

For at få adgang til medlems-
møderne skal du medbringe 
bevis for, at du er medlem af 
"danmark". Det kan være et 
kontoudtog eller en oversigt 
fra Betalingsservice. 

Du kan også finde dit med-
lemsbevis ved at logge ind på 
sygeforsikring.dk og klikke på 
Udskriv medlemsbevis.

Fælles regler
Der gælder følgende fælles 
regler for samtlige medlems-
møder: 

•  Forslag til valg af repræsen- 
   tanter og suppleanter skal 
   være anmeldt skriftligt til 
   lokalbestyrelsen og modtaget
   på det lokale afdelingskontor,   
   senest 7 dage før mødet 
   holdes.

•  For at kunne vælges som 
   repræsentant eller suppleant 
   skal man være fyldt 16 år og  
   bo i det geografiske område,  
   som er beskrevet ud for 
   hvert enkelt møde i dette      
   d-nyt på siderne 10-11.

•  For at kunne stille op som 
   repræsentant eller suppleant 
   skal man være foreslået af 
   lokalbestyrelsen eller af 
   mindst fem medlemmer fra 
   det geografiske område, hvor-
   fra man som kandidat kan 
   vælges. Et medlem kan kun 
   være stiller for én kandidat.

•  Forslag, som ønskes drøftet  
   på et medlemsmøde, skal 
   være modtaget i "danmark"  
   senest 15. november året før. 
   Forslag sendes ved at logge 
   ind på sygeforsikring.dk og 
   vælge Medlemsforslag.

•  Lokalafdelingens vedtægter 
   findes på sygeforsikring.dk.
   Du kan også få vedtægterne 
   tilsendt sammen med en 
   oversigt over valgte repræ-
   sentanter ved at henvende  
   dig til det afdelingskontor, 
   der betjener den enkelte 
   lokalafdeling af "danmark".

Indkaldelse:

Medlemsmøder i 2020
På de efterfølgende sider kan du se tid og sted for medlemsmøderne. 

DAGSORDEN 
for møderne
1.  Valg af dirigent.

2.  Beretning om 
    "danmark"s virksomhed 
    i det foregående år.

3.  Valg af kredsens 
    repræsentanter og 
    suppleanter.

4.  Drøftelse af eventuelle
    forslag fra lokalbestyrel-
    sen og medlemmer.

5.  Eventuelt.

Denne dagsorden gælder 
for alle ordinære medlems-
møder i 2020.

Adresser på lokalkontorerne 
findes under hver lokalafdeling. 
Det fælles telefonnummer er 
70 10 90 70.

Oversigten i dette nummer af d-nyt 
gælder som officiel mødeindkaldelse.

Hvis vi har din e-mailadresse, og du har 
valgt at få e-mail om "danmark" som 
forening, vil du også få en indkaldelse på 
e-mail.
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Bemærk, at det endelige antal kandidater og suppleanter bliver baseret på medlemstallene 
pr. 31. december 2019.

Palægade 5, 1261 København K 

       Albertslund, Bornholm, 
Brøndby, Dragør, Frederiksberg, 
Glostrup, Hvidovre, Høje Tå-
strup, Ishøj, København, Rød-
ovre, Tårnby og  Vallensbæk 
kommuner. 
Der er medlemsmøde onsdag 
den 29. januar 2020 kl. 17.00 på: 
Hotel Scandic
Roskildevej 550
2605 Brøndbyvester
Der skal vælges 13 repræsen-
tanter og op til 6 suppleanter.

Sophie Brahes Gade 50, 
3000 Helsingør

       Lokalkreds 1:  Allerød, 
Egedal, Fredensborg, Frederiks-
sund, Gribskov, Halsnæs, Hel-
singør, Hillerød og Hørsholm 
kommuner. 
Der er medlemsmøde onsdag
den 22. januar 2020 kl. 19.30 på: 
Kulturværftet
Allegade 2
3000 Helsingør
Der skal vælges 6 repræsen-
tanter og op til 5 suppleanter.

       Lokalkreds 2: Ballerup, 
Furesø, Gentofte, Gladsaxe, 
Herlev, Lyngby-Taarbæk og 
Rudersdal kommuner. 
Der er medlemsmøde onsdag 
den 29. januar 2020 kl. 19.30 på: 
Scandic Eremitage
Lyngby Storcenter
Klampenborgvej 230
2800 Lyngby
Der skal vælges 6 repræsen-
tanter og op til 5 suppleanter.

Sct. Hansgade 25, 4100 Ringsted 

       Lolland-Falster kredsen: 
Guldborgsund og Lolland kom-
muner. 
Der er medlemsmøde torsdag 
den 23. januar 2020 kl. 19.00 på: 
Hotel Søpark
Vestergade 29
4930 Maribo
Der skal vælges 1 repræsentant
og op til 2 suppleanter.

 Roskilde kredsen: 
Greve, Køge, Lejre, Roskilde, 
Solrød og Stevns kommuner. 
Der er medlemsmøde tirsdag 
den 28. januar 2020 kl. 19.00 på: 
Scandic Roskilde Park
Ved Ringen 2
4000 Roskilde
Der skal vælges 3 repræsen-
tanter og op til 5 suppleanter.

 Storstrøm Nord kredsen: 
Faxe, Næstved og Vordingborg 
kommuner. 
Der er medlemsmøde torsdag 
den 30. januar 2020 kl. 19.00 på: 
Hotel Kirstine
Købmagergade 20
4700 Næstved
Der skal vælges 2 repræsen-
tanter og op til 2 suppleanter.

 Vestsjælland kredsen: 
Holbæk, Kalundborg, Odsher-
red, Ringsted, Slagelse og Sorø 
kommuner. 
Der er medlemsmøde tirsdag 
den 4. februar 2020 kl. 19.00 på: 
Hotel Strandparken
Kalundborgvej 58
4300 Holbæk
Der skal vælges 4 repræsen-
tanter og op til 5 suppleanter.

Vestergade 65, 5000 Odense C

  Kreds 1: Nordfyn, Middel-
fart og Assens kommuner. 
Der er medlemsmøde tirsdag 
den 21. januar 2020 kl. 19.00 på: 
Milling Hotel Park
Viaduktvej 28
5500 Middelfart
Der skal vælges 2 repræsen-
tanter og op til 1 suppleant.

Kreds 2: Odense, Nyborg og 
Kerteminde kommuner. 
Der er medlemsmøde torsdag 
den 23. januar 2020 kl. 19.00 på: 
Tornøes Hotel
Strandgade 2
5300 Kerteminde
Der skal vælges 4 repræsen-
tanter og 2 suppleant.

 Kreds 3: Faaborg-Midtfyn, 
Svendborg, Langeland og Ærø
kommuner. 
Der er medlemsmøde mandag 
den 20. januar 2020 kl. 19.00 på: 
Gymnastikhøjskolen i Ollerup
Svendborgvej 3
5762 Vester Skerninge
Der skal vælges 2 repræsen-
tanter og 1 suppleant.

Esbjergvej 20, 6000 Kolding

Kreds 1: Haderslev, Sønderborg, 
Tønder og Aabenraa kommuner. 
Der er medlemsmøde torsdag 
den 23. januar 2020 kl. 19.30 på: 
Hotel Alsik
Nørre Havnegade 21-25
6400 Sønderborg
Der skal vælges 3 repræsen-
tanter og 1 suppleant.

Sjælland/
Lolland-Falster

København

Nordsjælland

Fyn

Syd- og 
Sønderjylland
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 Kreds 2: Billund, Esbjerg, 
Fanø, Varde og Vejen kommuner. 
Der er medlemsmøde mandag 
den 27. januar 2020 kl. 19.30 på: 
ECH Park
Stormgade 200
6700 Esbjerg
Der skal vælges 4 repræsen-
tanter og 1 suppleant.

 Kreds 3: Fredericia, 
Kolding og Vejle kommuner. 
Der er medlemsmøde torsdag 
den 30. januar 2020 kl. 19.30 på:
Hotel Hedegaarden
Valdemar Poulsensvej 4
7100 Vejle
Der skal vælges 4 repræsen-
tanter og 1 suppleant.

Søndergade 76, 8000 Aarhus C

       Aarhus kredsen:  Aarhus 
kommune. 
Der er medlemsmøde onsdag 
den 22. januar 2020 kl. 18.00 på: 
Scandic Aarhus City
Østergade 10
8000 Aarhus C
Der skal vælges 5 repræsen-
tanter og op til 2 suppleanter.

Randers kredsen: Favrskov, 
Norddjurs, Randers og Syddjurs 
kommuner. 
Der er medlemsmøde tirsdag 
den 28. januar 2020 kl. 18.00 på: 
Selskabslokalerne
Agerskellet 28
8920 Randers
Der skal vælges 4 repræsen-
tanter og op til 2 suppleanter.

 Horsens kredsen: Heden-
sted, Horsens, Odder, Samsø 
og Skanderborg kommuner. 
Der er medlemsmøde torsdag 
den 30. januar 2020 kl. 18.00 på: 
Scandic Bygholm Park
Schüttesvej 6
8700 Horsens
Der skal vælges 4 repræsen-
tanter og op til 2 suppleanter.

Fonnesbechsgade 3, 
7400 Herning

       Kreds 1:  Viborg og Silke-
borg kommuner. 
Der er medlemsmøde tirsdag 
den 28. januar 2020 kl. 19.30 på:
Golf Hotel
Hans Tausens Allé 2
8800 Viborg
Der skal vælges 3 repræsen-
tanter og op til 3 suppleanter.

       Kreds 2: Lemvig, Holstebro, 
Struer og Skive kommuner. 
Der er medlemsmøde tirsdag 
den 21. januar 2020 kl. 19.30 på: 
Højslev Kro
Viborgvej 220
7840 Højslev
Der skal vælges 2 repræsen-
tanter og op til 2 suppleanter.

       Kreds 3: Ringkøbing-Skjern, 
Herning og Ikast-Brande kom-
muner. 
Der er medlemsmøde torsdag 
den 23. januar 2020 kl. 19.30 på:
Herning Golf Restaurant
Golfvej 24
7400 Herning
Der skal vælges 3 repræsen-
tanter og op til 3 suppleanter.

Vesterbro 54, 9000 Aalborg  

       Kreds 1: Frederikshavn, 
Hjørring, Brønderslev og Læsø 
kommuner. 
Der er medlemsmøde tirsdag 
den 14. januar 2020 kl. 19.30 på: 
Restaurant Møllehuset
Skovalléen 45
9900 Frederikshavn 
Der skal vælges 2 repræsen-
tanter og op til 2 suppleanter.

Kreds 2:  Aalborg kommune. 
Der er medlemsmøde torsdag 
den 16. januar 2020 kl. 19.30 på:
Skydepavillonen
Søndre Skovvej 30
9000 Aalborg
Der skal vælges 3 repræsen-
tanter og op til 2 suppleanter.

       Kreds 3: Mariagerfjord, 
Rebild og  Vesthimmerland 
kommuner. 
Der er medlemsmøde tirsdag 
den 21. januar 2020 kl. 19.30 på:
Rold Storkro
Vælderskoven 13 
9520 Skørping
Der skal vælges 2 repræsen-
tanter og op til 2 suppleanter.

       Kreds 4:  Thisted, Jammer-
bugt og Morsø kommuner. 
Der er medlemsmøde torsdag 
den 23. januar 2020  kl. 19.30 på:
Hotel Thisted
Frederiksgade 16
7700 Thisted
Der skal vælges 2 repræsen-
tanter og op til 2 suppleanter.

Østjylland

Nordjylland

Midt- og
 Vestjylland



VARSEL:

Forbedringer af  VKS til samme pris 

Men i forsikringsbetingelserne 
for VKS er der foretaget en 
række præciseringer og for-
bedringer, som træder i kraft 
fra den 1. januar 2020.

Ændring i diagnoser 
om kræft
De væsentligste ændringer er, 
at diagnosen ”kræft” i de nye 
betingelser opdeles afhængig 
af, hvilken type kræft der er 
tale om. Desuden lempes 
diagnosekravene for kronisk 
lymfatisk leukæmi (CLL), så 
kravet om stadieinddeling for-
svinder. Diagnosen småcellet 

Hold øje:

"danmark" 
i bybilledet 
Måske har du mødt 
"danmark" i bybilledet i en 
af de større danske byer. 
Der har "danmark" nemlig 
vist ansigt i løbet af efter-
året 2019. 

lymfocytært lymfom (SLL) 
bliver samtidig indføjet under 
bestemmelsen om CLL.

Flere forbedringer
Større organtransplantationer 
udvides, så bugspytkirtlen også 

bliver omfattet. Tilsvarende 
udvides diagnosen ”Aorta syg-
dom”, så der også udbetales, 
når der er udført operation, 
uanset størrelsen af aorta-
udvidelsen.

Du finder præciseringer og 
ændringer specielt i § 2, § 7 
og § 8.

Børn som voksne
Det er præciseret, at barnet 
skal være levendefødt for 
at være dækket. Men ellers 
svarer ændringerne for
børn til ændringerne for 
voksne. 

Sammenlign online
På sygeforsikring.dk/forsikrings-
betingelser/VKS finder du både 
de nuværende forsikrings-
betingelser, som gælder for 
tilvalget VKS, og de nye, som 
træder i kraft den 1. januar 
2020. 

 ”         Pris og forsikrings-
summer på tilvalget Visse 
Kritiske Sygdomme - VKS, 
som "danmark" udbyder i 
samarbejde med Forenede 
Gruppeliv - FG - ændres ikke 
fra årsskiftet. 


