
Vinterhälsning från Skandia 

Hemsida för er 
I föregående nyhetsbrev informerade vi om att vi skapat en sida med information specifikt för er vårdgivare. Här 
hittar ni bland annat nyhetsbrev, kontaktpersoner, adresser mm. Denna sida vänder sig endast till er som 
vårdgivare och för att slippa lösenord når ni sidan via denna länk www.skandia.se/vardgivare .  
 
Nyheter (se även pressmeddelanden på skandia.se) 
Digital vård - I samarbete med Min Doktor erbjuder vi våra kunder, inom vissa diagnoser, digital vård. Via 
Skandias hemsida (obs! ny layout) loggar kunden in via bank-id där en kontroll görs att kunden har en giltig 
privatvårdsförsäkring.  Därefter slussas kunden vidare till Min Doktor och får hjälp med aktuell åkomma.  
 
Vårdprocess ortopedi – Skandia och GHP har ingått ett samarbete gällande vård av rygg-, axel- och höftpatienter 
i Stockholm. Målet är att ytterligare förbättra vården för Skandias kunder genom en väl sammanhållen 
vårdkedja. GHP tar ansvaret för att kunden får hjälp med aktuell skada av rätt specialist, det vill säga vård på rätt 
nivå, och blir omhändertagen tills eventuell undersökning och behandling är slutförd.  
 
Påminnelse förändringar 2014 
Försäkringen täcker inte längre utredning och behandling av sömnapné, övervikt, undervikt och ätstörningar 
samt följder därav. Gällande skoinlägg gäller ersättningen ett par under hela försäkringstiden och endast för 
skadans läkning. Vi är tydligare i våra villkorstexter att den vård som försäkringen tillhandahåller ges utifrån 
kundens vårdbehov. För fysioterapeut, naprapat, kiropraktor och psykolog/psykoterapeut ger vi i ett första 
skede godkännande på 5 besök (via bekräftelsebrev). För fortsatt behandling ska kund kontakta Skandia för 
godkännande. 
 
Granskning operationsförfrågan 
Mavera (oberoende försäkringsmedicinsk rådgivning) kommer att hjälpa oss att granska operationsförfrågningar 
som vi har svårt att bedöma själva. Är Maveras specialistläkare tveksamma till planerad åtgärd kommer vi att 
kontakta aktuell klinik för vidare diskussion. Kan komma att beröra alla specialiteter. Start planerad till mitten av 
januari 2016. 
 
Pia Enhörning säger hej då 
Efter 16 år på Skandia så vill jag tacka för mig då jag går i avtalspension. Det har varit en fantastisk resa där jag 
lärt mig otroligt mycket men framförallt haft förmånen att arbeta med så många trevliga och kompetenta vård- 
givare. Jag önskar alla lycka till med verksamheterna. 
 
Pias uppgifter kommer att, från december, skötas av vårdplanering och skadehantering i Göteborg med Markus 
Larsson (skaderegleringen) och Maria Sare (vårdplaneringen) som koordinatorer.  

Vi fortsätter  med vår information  kring Skandias privatvårdsförsäkring. Har ni frågor, tveka inte att höra av er 
till oss. Kontaktlista finner ni på andra sidan. Vidarebefordra gärna informationen till berörda personer inom er 
organisation. 
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TREVLIG ADVENT! 
önskar  

Anneli, Maria, Markus och Pia 

http://www.skandia.se/vardgivare
https://www.skandia.se/hem/Om-Skandia/Pressrum/


Kontaktlista 

Vad Vem Telefon Mail 

Angående aktuell bokning Vårdplaneringen 08-788 10 30 

Ny personal läkare m fl Vårdplaneringen lifeline.natverk@skandia.se  
 

Operationsförfrågan Skaderegleringen 08-788 10 30 
 

pvskador@skandia.se  

Fakturor Skaderegleringen 08-788 10 30 
 

pvskador@skandia.se  

Klagomål, operativa frågor 
Avtal, pris, operativa frågor 

Maria Sare 
Markus Larsson 

031-81 61 42 
031-81 62 26 

lifeline.natverk@skandia.se  
lifeline.natverk@skandia.se  

Avtal, Pris, Strategiska frågor, 
Processer etc 

Anneli Ström 08-788 32 46       
072-219 42 46 

anneli.strom@skandia.se  

        
Privatvårdsförsäkring 
Skandias privatvårdsförsäkring tecknas framförallt av arbetsgivare i syfte till att den anställde, vid behov, snabbt ska 
kunna få hjälp av rätt specialist och därmed undvika sjukskrivning. Det är ingen försäkring för lättare åkommor som 
förkylning, halsont, muskelvärk där man i de flesta fall inte behöver träffa läkare. Det är sjuksköterskorna i 
vårdplaneringen, i samråd med den försäkrade, som bedömer vilken form av vård som det finns behov av. 
Försäkringen finns i fyra nivåer med val kring karens, självrisk och remiss. 
 
Hälsoförsäkring 
Förutom privatvårdförsäkringen arbetar Skandia förebyggande med en hälsoförsäkring (f d rehabförsäkring). 
Hälsoförsäkringen är kopplad till Skandias  sjukförsäkring för företag eller så kan man teckna den separat. Här får 
man en första kontakt med en hälsovägledare som tillsammans med kund kommer överens om fortsatt behandling 
hos bland annat psykolog/psykoterapeut eller fysioterapeut. Med förebyggande hjälp och rådgivning kan Skandia 
hjälpa till att minimera antalet sjukskrivningar.  
 
För ytterligare information se www.skandia.se  
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Viktigt! 
• Var extra tydlig till kund med hur han/hon ska få återkoppling på eventuell undersökning och/eller åtgärd.  
• Uppge alltid vid kallelse att vid eventuellt uteblivet eller sent avbokat besök, undersökning, 

åtgärd/operation är det kund själv som får stå för kostnaden. 
• Eventuellt återbesök ska bokas av er vårdgivare. Gäller även återbesök/telefontid efter röntgen/MR och  

operation.  Kund ska ej meddela Skandia. 
• Undersökningar och åtgärder under 5 000 kr som hör till utredningen ska bokas direkt av er vårdgivare. 
• Lova aldrig att kund får gå till speciell vårdgivare .  Om kund är i behov av sjukvårdande behandling, hänvisa 

alltid till Skandia för information och godkännande. 
• Lova aldrig kunderna operation. Om ni i samband med mottagningsbesök kommer överens med kund om 

operationstid var alltid mycket tydlig med att det är en preliminär tid. Skandia måste alltid godkänna en 
operation.  

• Behöver ni få kontakt med oss, maila gärna så ringer vi upp så snart vi kan. 

mailto:Lifeline.natverk@skandia.se
mailto:pvskador@skandia.se
mailto:pvskador@skandia.se
mailto:Lifeline.natverk@skandia.se
mailto:lifeline.natverk@skandia.se
mailto:anneli.strom@skandia.se
http://www.skandia.se/

