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Generelt om indberetning til sundhedsordningen 

Indberetning til sundhedsordningen er for virksomheder, som har indgået en aftale med Pensi-

onDanmark om sundhedsordning til medarbejdere, som ikke omfattet af ordningen via pensi-

onsordningen.  

 

Spørgsmål vedr. indberetning til sundhedsordningen, som ikke bliver besvaret af denne vejled-

ning, kan stilles til PensionDanmark på tlf. 7012 1340 eller på e-mail adressen sund-

hed@pension.dk  

 

Adgang til indberetningsløsningen 

Indberetning sker på webadressen pension.dk/sundhed  

 

Brugernavn er den e-mail adresse, du opgav ved bestilling af adgangskode, og adgangskoden 

du modtog efterfølgende. Alternativt adgangskoden du bruger, hvis du indberetter pension til 

PensionDanmark – sammen med din e-mail adresse.   

mailto:sundhed@pension.dk
mailto:sundhed@pension.dk
http://www.pension.dk/sundhed
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Glemt adgangskode 

 

Hvis du har glemt din adgangskode, kan du bestille en ny ved at klikke på linket ”Glemt ad-
gangskode”. 
 
Adgangskoden bliver sendt til din virksomhed indenfor fem arbejdsdage. 
 
 

Indberetning af medarbejdere 

Indberetning af medarbejdere skal ske senest den 15. i hver måned. Du skal hver måned ind-

berette alle medarbejdere, som skal være dækket af aftalen. Vær opmærksom på, at du kun 

kan lave én indberetning pr. måned. 

 

Indberetning kan enten ske ved at indtaste medarbejdere på hjemmesiden eller ved at uploade 

en Excel-fil, som indeholder de omfattede medarbejdere. 

 

Du har mulighed for at ændre e-mail adressen. E-mail adressen bliver anvendt til erindrings-

mails og kommunikation vedr. udeblevne eller fejlbehæftede indberetninger. Dette gøres under 

punktet ”E-mail adresse”. 
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Valg af indberetningsform vælges på de to links, som vises nederst på dette skærmbillede.  

 
  

Firmaeksempel ApS 
Eksempelvej 1 
1111 Eksempelby 
CVR: 12345678 

Eksempel@eksempel.dk 
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Online indberetning 

 

 

 

Ved online indberetning indtaster du CPR-nr. og navn på de medarbejdere, der skal være dæk-

ket af sundhedsordningen i indeværende måned.  

 

Tilføjelse af en ny medarbejder sker ved at udfylde cpr-nummer og navn og klikke på knappen 

”Tilføj”. Du kan slette en medarbejder ved at klikke på det røde kryds yderst til højre.  

 

Når listen er komplet, klikker du på ”Send”, hvorefter du bliver bedt om at bekræfte indberet-

ningen. 

 
Listen af medarbejdere bliver gemt, således at du ved næste måneds indberetning kun skal la-
ve evt. rettelser til denne, inden du sender indberetningen. Dvs. tilføje eller slette medarbejde-
re. 
 
  

Firmaeksempel ApS 
Eksempelvej 1 
1111 Eksempelby 
CVR: 12345678 

111111-1111 Test Testersen 
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Indberetning via fil 

 

 

 

Hvis du vælger at indberette via fil, skal du første gang hente en skabelon (en tom Excel fil), 

som du skal bruge til indtaste medarbejdere i. 

  

Du kan hente en vejledning til anvendelse af Excel skabelonen, så du kan se, hvordan de for-

skellige felter skal udfyldes. Klik på linket ”Hent vejledning (pdf)”. 

 

Når du har udfyldt Excel filen, skal du gemme den på din pc. På ovenstående skærmbillede 

klikker du derefter på ”Gennemse” og udvælger filen. Klik til sidst på ”Send”, hvorefter du bli-

ver bedt om at bekræfte indberetningen. 

 

Når du skal indberette igen den efterfølgende måned, tilpasser du blot den fil, som du har gemt 

på din pc, og uploader den på websiden igen.  

 
Bemærk at hvis du trækker medarbejderoplysninger direkte fra lønsystem eller anden data-
base til Excel, så skal du være opmærksom på følgende: 

 
Der kan ikke uploades Excel-filer som indeholder datakilder. Du skal kopiere de to kolonner fra 
regnearket, hvor du har lavet udtrækket og indsætte disse i skabelonen, som kan hentes på 
indberetningssiden.  
 
  

Firmaeksempel ApS 
Eksempelvej 1 
1111 Eksempelby 
CVR: 12345678 
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Bekræftelse af indberetning 

 

 

Når du klikker på ”Send” efter at have indtastet medarbejdere online eller uploadet din Excel 

fil, bliver du på ovenstående skærmbillede bedt om at bekræfte din indberetning. 

 

Hvis antallet af medarbejdere ikke passer med den indberetning, du ønsker at foretage, skal du 

klikke på knappen ”Annuller”, hvorefter du igen kan tilpasse listen af medarbejdere eller uploa-

de filen på ny.  

 

Når du klikker på ”Bekræft”, er indberetningen for indeværende måned afsluttet, og der kan 

først indberettes igen den følgende måned. 

 

Det er herefter ikke muligt at ændre i indberetningen.  

 

 

  

Firmaeksempel ApS 
Eksempelvej 1 
1111 Eksempelby 
CVR: 12345678 
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Kvittering for indberetning 

 

 

Når du har bekræftet din indberetning vises ovenstående kvitteringsbillede. Du kan printe kvit-

teringsbilledet eller gemme den ved at trykke på ”PDF”, hvis du ønsker dokumentation for din 

indberetning. 

 

Beløbet trækkes automatisk på jeres bankkonto to hverdage efter du har indberettet. På bank-

kontoen vil der fremgå følgende tekst :  ”Overførsel”. Vi har ikke mulighed for at anføre en an-

den tekst end ovennævnte. 

 

Vi anbefaler, at du printer en kvittering af indberetningen, som kan bruges i bogholderiet ved 

afstemning af jeres bankkonto. 

Firmaeksempel ApS 
Eksempelvej 1 
1111 Eksempelby 
CVR: 12345678 


