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Bestil PensionDanmark Adgangskode 

For at kunne indberette til Sundhedsordningen via vores hjemmeside, skal du først bestille en 

adgangskode. Åben din internet browser, og indtast adressen pension.dk/sundhed - Under 

punktet ”Virksomheder” trykker du på ”Log ind”. 

 

Figur 1. Log ind 

 

 

På næste billede trykker du på ”Bestil adgangskode”. Hvis du har en kode i forvejen, så tryk på 

”PensionDanmark Adgangskode (oprettet efter 2011), og gå videre til side 4. 

 

Figur 2. Bestil adgangskode 
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På næste billede indtaster du din virksomheds CVR-nummer, e-mail og dit eget for- og efter-

navn og tryk på ”Bestil”. 

 

Figur 3. Indtast oplysninger om din virksomhed 

 

 

Du vil i løbet af 5 arbejdsdage modtage en kode med posten. Vær opmærksom på at adgangs-

koden bliver sendt til den firma-adresse, som står i CVR-registret. Sidder du et andet sted, end 

virksomhedens fysiske adresse, er det derfor en god idé at fortælle din virksomhed at der 

kommer et brev fra PensionDanmark, og at dette brev skal sendes videre til dig. 
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Oprettelse af sundhedsaftale 

Du har nu modtaget din PensionDanmark Adgangskode med posten, og er klar til at oprette en 

PBS-aftale.  

 

Du skal åbne en internet browser, og følge beskrivelsen ved figur 1. Når du kommer ind på Log 

ind billedet, skal du nu trykke på ”PensionDanmark Adgangskode (oprettet efter 2011)”. 

 

Figur 4. Log ind 

 

 

På næste billede skal du taste din virksomheds CVR-nummer, den e-mail adresse du brugte 

ved bestilling samt adgangskoden. Vær opmærksom på at det har betydning for korrekt ind-

tastning af kode, at du skriver nøjagtig den samme kode som der står i brevet. 

  

Figur 5. Indtast Log ind oplysninger 
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Første gang du er logget ind, vil du blive bedt om at oprette sundhedsaftalen. På første 

skærmbillede skal du indtaste din virksomheds reg.nr. og konto.nr. til banken, (navn og adres-

se er forudfyldt), evt. telefonnummer samt den e-mail adresse du ønsker at vi skal kommuni-

kere med, i forbindelse med sundhedsordningen. Tryk derefter på ”Næste”. 

 

Figur 6. Opret sundhedsaftale 
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På næste skærmbillede bliver du bedt om at vælge produkt, samt tage stilling til hvornår afta-

len skal træde i kraft. Vær opmærksom på, at du ikke kan oprette aftalen med tilbagevirkende 

kraft. Vælg herefter antal medarbejdere du ønsker omfattet af ordningen i forholdene 1-50, 

51-100 osv. 

 

Figur 7. Vælg produkt 
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På næste skærmbillede bliver du bedt om at bekræfte oprettelsen af sundhedsaftalen. Tjek at 

du har indtastet korrekte oplysninger, klik evt. på teksten ”jeg har læst betingelser og vilkår – 

Åbn sundhedsaftalen” før du sætter flueben i rubrikken til venstre for dette, og tryk til sidst på 

”Bekræft”. 

 

Figur 8. Bekræft oprettelse af sundhedsaftalen 

 

 

Efter at have trykket på ”Bekræft”, kommer du til et kvitteringsbillede der bekræfter oprettel-

sen af sundhedsaftalen. Du vil herefter pr. mail modtage en kopi af sundhedsaftalen samt en 

PBS-overførselsservice blanket som du skal stemple, underskrive og sende i banken. Banken 

skal så også stemple og underskrive aftalen og sende denne videre til Nets (PBS). 
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PBS-aftalen 

Når PBS-aftalen er oprettet hos Nets (PBS), vil du modtage en e-mail fra PensionDanmark med 

besked om, at det nu er muligt at indberette til Sundhedsordningen, i mailen er der vedhæftet 

en vejledning til hvordan du indberetter. 

 

Du kan altså ikke indberette før du har fået denne mail. Du vil typisk få mailen 4-5 arbejdsda-

ge efter din bank har sendt PBS-blanketten til Nets (PBS). 
 

Hvis du logger ind på Sundhedsordningen før PBS-aftalen er faldet på plads, vil du blive mødt 

af et skærmbillede hvor du kun har mulighed for at redigere sundhedsaftalen, eller genudskrive 

PBS-aftalen, hvis denne skulle være blevet væk. 

 

Figur 9. PBS-aftale er endnu ikke oprettet 

 

 

Når PBS-aftalen er godkendt, vil skærmbilledet ændre sig og det vil blive muligt at indberette 

til Sundhedsordningen. 

 


