Behandlingssikring
Hurtigt og sikkert gennem behandlingssystemet

Behandlingssikring
Behandlingssikring er en forsikring for, at du får hjælp fra
en uafhængig læge til at komme hurtigt og sikkert gennem
behandlingssystemet.
Du vil blive behandlet inden for behandlingsgarantien i det
offentlige - eller i det private behandlingssystem, hvis det
offentlige ikke kan levere ydelsen inden for behandlingsgarantien.
Forsikringen kan omfatte dækning af dine udgifter til
behandling hos fysioterapeut, kiropraktor og psykolog
samt hurtig undersøgelse hos speciallæge

Behandlingssikring er forsikret gennem:
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Alpha Sales Group A/S (ASG)
CVR 32358314
som agent for Alpha Insurance A/S
CVR 21064440 / Ft-nr: 53068

“Der er et stort behov for, at flere patienter får lægefaglig
hjælp til at komme i de rette hænder fra start til slut.
Det kræver en uafhængig tovholderfunktion – og her er
Behandlingssikring unik på markedet.”
Jes Søgaard, professor, direktør i Dansk Sundhedsinstitut

Hurtigt og sikkert gennem...

Ved sygdom eller skade
kontakt din egen læge
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behandlingsjunglen

Doctorservice
er tovholder,
indtil du er
igennem forløbet

På hverdage ringes
du op samme dag
eller den efterfølgende
hverdag

Er der behov for
undersøgelse eller
behandling, så kontakter
du Doctorservice på
nettet eller telefon

Du taler med en
uafhængig læge,
som hjælper dig
igennem planlagte
undersøgelser og
behandling

Hvis det er nødvendigt
kan Doctorservice aktivere
behandlingsgarantien og
vejlede i denne sammenhæng
samt i det videre forløb
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Doctorservice
Doctorservice A/S er en lægefaglig rådgivningsvirksomhed
stiftet i 2006. Vores speciale er at få mennesker, ramt af
sygdom eller skade, hurtigt og sikkert gennem behandlingssystemet.
Vi har erfaring fra 25.000 henvendelser og løser opgaver
for virksomheder, kommuner, forsikringsselskaber og
enkeltpersoner.
I 2009 indgik vi et samarbejde med Sygeforsikringen
“danmark”.
Vores lægefaglige viden, et solidt netværk af de bedste
lægespecialister og vores uafhængighed er vores styrker,
som sikrer, at vi kan sætte patienten i centrum.
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"Vi er uafhængige af andres interesser, så vore læger
behøver kun at tænke på én ting:
At hjælpe patienten hurtigt og bedst muligt igennem
behandlingsjunglen."
Jørgen Kvist Kristensen, cheflæge, Doctorservice

Uafhængig lægefaglig
rådgivning

Vi kan kalde os uafhængige, fordi vi reelt er uafhængige.
Vi har ikke interesser i bestemte behandlingssteder og
indgår ikke aftaler om, at de skal løse et vist antal opgaver
eller operationer for os.
Vi har altid patienten i centrum, når vi rådgiver, og hvis en
kunde beder os om at hjælpe med at finde et behandlingssted, så peger vi på dem, som vi mener, er bedst
kvalificerede til opgaven.
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Doctorservice har ingen prisaftaler med behandlere, og vi
kræver ikke, at du lige køber en anden forsikring eller
ydelse hos os også – du kan bare købe Behandlingssikring.
Enkelt og gennemskueligt.
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Behandlingsvejviseren.dk
Doctorservice står også bag Behandlingsvejviseren.dk,
som giver et overblik over private behandlingssteders
behandlinger, priser, ventetider og brugerratings.
På den måde er hjemmesiden et supplement til sundhed.dk,
der sikrer overblikket over den offentlige behandlingssektor.

“Vi har længe kigget efter et neutralt sted, som sikrer,
at vi kan se og sammenligne kvalitet, priser og ventetider i
det private sundhedssystem.
Det har vi fundet i behandlingsvejviseren.dk.
Derfor har vi indgået et samarbejde med det uafhængige
lægeselskab Doctorservice, der står bag – og samtidig
sikret vores medlemmer et rigtigt godt tilbud.”
Johannes Due, adm. direktør i “danmark”.
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Danskerne skal vide, hvor de kan få den rigtige behandling.
Den vej kan vi kun vise, hvis vi er uafhængige af behandlingssteder, forsikringsselskaber, arbejdsgivere og politikere
– og hvis vi leverer gennemskuelige, dokumenterede fakta,
som gør det enkelt for patienten at vælge rigtigt.
Det er sådan, vi arbejder.

Doctorservice A/S
Flæsketorvet 68, 1.
1711 København V
Tlf. +45 31 77 08 77
adm@doctorservice.dk
www.doctorservice.dk

Salg via forsikringsmæglere & agenter:
Alpha Sales Group A/S
Sundkrogsgade 21
2100 København Ø
Tel. +45 7025 2595
kh@alphagroup.dk
www.alphagroup.dk

