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Opdragsgiver Sygeforsikringen "danmark" 
    
Adresse  Palægade 5 
   1261 København K 
   Telefon: 70 10 90 70 
     
Stilling  Afdelingschef - Forsikringskontoret 
 
Arbejdssted Hovedkontoret, Palægade 5, 1261 København K 
 
Refererer til Adm. direktør Allan Luplau 
 
Ansættelsen Ansættelsesvilkårene fastsættes efter individuel forhand-

ling på baggrund af kvalifikationer og kompetencer.  
 
   Tiltrædelse: 1. februar 2021 
    
Yderligere oplysninger Kan fås ved henvendelse til: 
    
   Adm. direktør Allan Luplau 
   Telefon: 33 46 22 24 
    
   Eller  
    
   Mia Fruergaard 
   MUUSMANN 
   Telefon: 21 29 70 79 
 
   Se også foreningens hjemmeside www.sygeforsikring.dk 
 
Rekrutteringsprocessens forløb Ansøgningsfrist: Søndag den 13. december 2020 
 
   Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger    
 
   Samtaler og test afholdes på følgende datoer: 
    
   1. samtale: Tirsdag den 15. december 2020 
   Testforløb: Onsdag den 16. december 2020 
   2. samtale: Mandag den 21. december 2020 
 
   Kandidater til stillingen skal være indstillet på at 
   gennemføre et omfattende testforløb hos MUUSMANN. 
 

   

  

http://www.sygeforsikring.dk/
http://www.muusmann.com/stillinger
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Kort om Sygeforsikringen "danmark" 

Sygeforsikringen "danmark" er Danmarks største medlemsejede forsikringsselskab med 2,6 mio. 
medlemmer (eller 44 pct. af alle danskere).  

"danmark" er en moderne og veldreven forsikringsvirksomhed, der opfylder medlemmernes behov og 
ønsker i forhold til at reducere deres sundhedsudgifter. Foreningen giver tilskud til medlemmernes 
udgifter til tandlæge, medicin, briller, fysioterapeut og meget andet. Medlemmerne har desuden mu-
lighed for at supplere med en række tilvalgsforsikringer som fx rejse- og børneforsikringer. 

Værdigrundlag 

"danmark" er kendetegnet ved en stærk og værdibaseret kultur, der er styrende for "danmark"s adfærd 
over for medlemmerne, de mange eksterne interessenter og i det daglige samarbejde i administratio-
nen. I ”danmark” tages vision, mission og værdier alvorligt, og de gør en forskel. 

 

Værdigrundlaget indebærer også, at samfundsnytte, miljø og social ansvarlighed spiller en afgørende 
rolle for den måde, hvorpå "danmark" drives. Det betyder bl.a., at foreningen: 

 Stiller krav om, at de porteføljeforvaltere, der investerer foreningens formue, efterlever SRI-reg-
lerne (Socially Responsible Investment), herunder at de virksomheder, der investeres i, lever op til 
FN Global Compact omhandlende bl.a. menneskerettigheder, børnearbejde, arbejdstagerrettighe-
der, miljø og antikorruption. 

 Har stadig øget fokus på egne udledninger af CO2. 
 Fra og med 2019 har inkluderet en opgørelse af ESG-nøgletal (Environment, Social & Governance) i 

årsrapporten. 
 Fra og med 2019 har mulighed for at udlodde en del af overskuddet til støtte af forskning, forebyg-

gelse og sundhedsoplysning. 

Resultater 

"danmark" har evnet at følge med udviklingen i sundhedsvæsenet. Med en proaktiv tilgang er forenin-
gen altid på forkant med fremkomsten og øget brug af nye sundhedsydelser, så forsikringsdækningen 
løbende tilpasses medlemmernes behov, og medlemskab fortsat opleves som værdiskabende og re-
levant for den enkelte – uanset deres behandlingsbehov. 

Medlemmerne er i høj grad tilfredse til de services og ydelser, som "danmark" stiller til rådighed – og i 
uafhængige undersøgelser, vurderer danskerne generelt "danmark"s brand og image som det bedste 
blandt sammenlignelige selskaber i Danmark.  
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Høj medlemstilfredshed – stærkt image og brand 

 

Foreningens økonomiske fundament er stærkt. De årlige indtægter fra medlemmernes præmiebeta-
linger udgør brutto godt 3 mia. kr., og egenkapitalen var ved udgangen af 2019 på 6,6 mia. kr. Myndig-
hedernes krav til solvens er fuldt ud opfyldt. 

Arbejdspladsen 

"danmark"s stærke resultater kan i meget høj grad tilskrives foreningens 180 kompetente og engage-
rede medarbejdere, der vedvarende stræber efter at give medlemmer med behov for hjælp den bedst 
mulige service og gøre "danmark" til en velfungerende og professionel virksomhed.  

Som arbejdsplads tilbyder "danmark" medarbejderne et godt arbejdsmiljø, der er positivt og uhøjtide-
ligt, og faglige udfordringer, der matcher den enkeltes kompetencer og ønsker. Det er en indarbejdet 
del af "danmark"s kultur og ånd, at medarbejderne interesserer sig for og bekymrer sig om hinanden.   

Det formelle hierarki er fladt og i det daglige vanskeligt at se. ”Åbne døre” på alle niveauer betyder, at 
alle medarbejdere har adgang til bistand og sparring med alle, hvis det fremmer opgaveløsningen. 

Arbejdstiderne er gode og familievenlige, og der tilbydes ekstra gode forhold, når det gælder ferie/fri-
dage, ligesom medarbejderne har adgang til en kantineordning med varieret og sund mad samt sund-
hedsordning og tandforsikring. 

Medarbejderne trives ved at være ansat i "danmark". Den seneste trivselsundersøgelse fra 2019 viser 
en meget høj grad af medarbejdertilfredshed. 

Organisation og ledelse 

"danmark"s 2,6 mio. medlemmer er fordelt på 8 lokalafdelinger. Medlemmerne af lokalafdelingerne 
vælger for to år ad gangen et antal repræsentanter (og stedfortrædere), der vælger lokalbestyrel-
serne, som har til opgave at varetage foreningens lokale arbejde. 

Repræsentanterne fra alle lokalafdelinger – 160 i alt – udgør foreningens generalforsamling, der er for-
eningens øverste myndighed i alle anliggender. Generalforsamlingen vælger foreningens bestyrelse, 
der består af en formand, ét medlem fra hver af de øvrige syv lokalafdelinger og eventuelt et eksternt 
medlem samt et antal medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer (se figur nedenfor). 
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Sygeforsikringen "danmark" - organisation 

 

Bestyrelsen ansætter direktionen, der aktuelt udgøres af adm. direktør Allan Luplau og økonomidirek-
tør Tina W. Christensen. 

Af "danmark"s ca. 180 medarbejdere er godt halvdelen ansat på foreningens otte lokale kontorer rundt 
om i Danmark, mens resten er ansat på hovedkontoret i København. 

Afdelingschefen for Forsikringskontoret refererer til den adm. direktør og indgår i ledelsesgruppen. 

Afdelingschefen har ledelses- og personaleansvar for Forsikringskontorets 13 medarbejdere – én 
stedfortræder for afdelingschefen, én jurist, der bistår på tværs af afdelingens opgaver, og 11 medar-
bejdere fordelt mellem tre kontorer – Erstatningskontoret, Helbredskontoret og Indmeldelseskonto-
ret (se figur nedenfor). Udover disse medarbejdere indgår den lægefaglige konsulent i løsningen af 
Forsikringskontorets opgaver. 
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Forsikringskontorets organisering 

 

Afdelingschefens ansvarsområder og hovedopgaver 

Forsikringskontoret har en kompleks opgaveportefølje med mange og forskelligartede aktiviteter. 
Mange af opgaverne udgør sagsbehandling, der løses med stor selvstændighed af medarbejderne i de 
tre kontorer – med løbende bistand fra juristen og den lægefaglige konsulent (se figur nedenfor).  

Afdelingschefen har – i tæt samarbejde med stedfortræderen – ledelsesansvaret for, at disse opgaver 
fortsat løses effektivt og med høj kvalitet, men også med fokus på, hvordan arbejdsgange løbende kan 
justeres og udvikles. Afdelingschefen har i det daglige mest at gøre med Helbredskontoret og Indmel-
delseskonteret, mens stedfortræderen er den primære leder i forhold til Erstatningskontoret. De øv-
rige opgaver fordeles mellem afdelingschefen og stedfortræderen. 

Forsikringskontorets opgaver 

 

Afdelingschefen skal i relevant omfang kunne yde sparring og rådgivning til kontorernes medarbej-
dere, hvoraf de fleste har stor erfaring og lang anciennitet i "danmark". Dette omfatter bl.a. medvirken 
til: 



   

7   
 

• Udarbejdelse af klagesvar og besvarelse af medlemsforslag 
• Besvarelse af principielle regresspørgsmål 
• Afklaring af juridiske og forsikringsmæssige spørgsmål 

Forsikringskontoret har imidlertid også en række væsentlige øvrige opgaver, hvor afdelingschefen 
og/eller stedfortræderen forventes at tage ansvar for den egentlige sagsbehandling i samarbejde 
med de relevante medarbejdere.  

Det gælder navnlig i forhold til udarbejdelsen af et årligt beslutningsoplæg til direktion og bestyrelse 
om "danmark"s tilskud for det efterfølgende år, herunder forslag til justeringer af eksisterende og 
eventuelt nye typer af tilskud.  

Processen for dette følger et fast årshjul, hvor 1. halvår bruges til inddragelse af medlemmer, behand-
lerorganisationer og drøftelser internt i "danmark" med henblik på at identificere relevante, nye mulig-
heder. I tæt samarbejde med Økonomi & Marketing, der udarbejder økonomiske beregninger og bud-
getter baseret på de justerede tilskud, forelægges forslaget for bestyrelsen sidst på sommeren. Her-
efter implementeres de besluttede ændringer mv. fra oktober og frem, hvilket kræver orientering og 
inddragelse af mange interessenter: Medlemmerne, medarbejderne, behandlerorganisationer, de en-
kelte behandlere samt de IT-leverandører, der leverer systemunderstøttelsen til behandlerne.  

Som ansvarlig for processen har afdelingschefen for Forsikringskontoret en helt afgørende rolle i for-
hold til at inddrage, forstå og samarbejde med interessenterne, herunder navnlig behandlerorganisa-
tioner. Dette indebærer bl.a., at afdelingschefen løbende skal holde sig ajour med udviklingen på 
sundhedsområdet, herunder de offentlige overenskomster mellem Danske Regioner og de respektive 
behandlerorganisationer. 

"danmark" står foran at skulle implementere en ny digital platform. Forsikringskontorets nuværende 
afdelingschef er ”business owner”, og det er forventningen, at der er taget stilling til valg og indhold af 
den nye platform, inden den nye afdelingschef tiltræder. Den kommende afdelingschef får imidlertid 
til opgave at lede implementeringen af den nye digitale platform i organisationen i forhold til de æn-
dringer, der vil skulle ske i "danmark"s forretningsgange med mere. Den tekniske side af implemente-
ringen vil blive varetaget af IT-chefen og Systemafdelingen, 

Udover de faste opgaver vil afdelingschefen også skulle udføre ”ad hoc”-opgaver efter aftale med di-
rektionen. 

Afdelingschefens kompetenceprofil 

"danmark" søger en afdelingschef, som kan fastholde og udvikle Forsikringskontorets resultater og 
gode arbejdsmiljø, og som kan indgå i et tæt og konstruktivt samspil med direktionen, de øvrige le-
dere og de mange interessenter – interne såvel som eksterne.  

"danmark" har følgende krav og forventninger til den nye afdelingschefs faglige kompetencer: 

• Det forventes, at afdelingschefen har en relevant akademisk samfundsvidenskabelig eller juridisk 
uddannelse eller lignende og relevant ledelsesmæssig erfaring. 

• Det vil være en fordel, hvis afdelingschefen har forståelse for og viden om forsikringsbranchen 
eller på anden vis kendskab til de juridiske problemstillinger, der knytter sig til Forsikringskonto-
rets opgaveportefølje, og dermed kan indgå i sparringen med medarbejderne og kontorets jurist. 
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• Der ønskes en afdelingschef med stærke analytiske kompetencer, der forstår vigtigheden i detal-
jen, men også har det brede overblik på Forsikringskontorets opgavefølge.  

• Afdelingschefen skal have gode kommunikative evner, herunder kunne formidle fagligt stof, 
skriftligt såvel som mundtligt. Ligeledes er gode engelskkundskaber er en klar fordel. 

• Afdelingschefen forventes at have fokus på at se nye muligheder for udviklingen af "danmark"s 
virksomhed – både på de indre og ydre linjer. 

• Erfaring med udvikling og implementering af ændrede forretningsgange, herunder ændringer mu-
liggjort af implementeringen af en ny digital platform vil være en fordel. 

• Afdelingschefen skal have ”fingeren på pulsen” i forhold til udviklingen i sundhedsvæsenet, og det 
vil være en fordel, hvis afdelingschefen har indsigt i de relevante offentlige overenskomster mel-
lem Danske Regioner og de respektive behandlerorganisationer, herunder de bagvedliggende pro-
cesser, som disse udspringer af. 

I forhold til den nye afdelingschefs personlige kompetencer gælder, at: 

• Som person skal afdelingschefen være åben, dialogorienteret og kunne trives i et arbejdsmiljø, 
hvor godt humør og humor vægtes højt. 

• Afdelingschefen skal være rummelig i forhold til lederrollen og være indstillet på selv at skulle 
løfte væsentlige opgaver og kunne agere i et arbejdsmiljø, hvor opgaverne snarere end formelle 
roller og titler er bestemmende for, hvem der inddrages i opgaveløsningen. 

• Afdelingschefen skal være samarbejds- og løsningsorienteret på en måde, hvor kravet om at finde 
den bedst mulige løsning, hvor alle relevante parter/hensyn inddrages, kombineres med et højt 
arbejdstempo. 

• Afdelingschefen skal have en proaktiv tilgang til Forsikringskontorets opgaveportefølje, så poten-
tielle problemer identificeres og løses hurtigt. 

• Afdelingschefen skal have stærke relationelle kompetence og evne at opbygge gode samarbejds-
relationer både internt i "danmark" og med eksterne interessenter, herunder behandlerorganisati-
oner, foreningen Gruppeliv og andre forsikringsselskaber. 

• Som personaleleder skal afdelingschefen kunne skabe følgeskab og være lyttende og åben, idet 
tilgængelighed for medarbejderne vægtes højt. Ligeledes forventes en tillidsbaseret tilgang til 
ledelse med stor uddelegering af ansvaret for opgaveløsningen til de enkelte medarbejdere. 

 

 


