
Sommarhälsning från Skandia 

Hemsida för er 
Vi har nu skapat en sida för 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 . Ni får mycket gärna höra av er kring vad ni skulle vilja 
ha här. 
 
Självrisk vid sjukvårdande behandling 
Sedan knappt ett år tillbaka gäller självrisk även för sjukvårdande behandling (Sjukgymnast, Naprapat, 
Kiropraktor). Detta kan innebära att när självrisken är dragen från den kostnad som vi, Skandia, ska betala är det 
0 kr kvar. Vi skulle ändå vilja att ni på fakturan redovisade att behandling skett för att vi ska kunna följa antal 
behandlingar.   
 
Operationsförfrågan 
Skandia har tagit fram en mall för operationsförfrågan som innehåller en scanning kod. Koden gör att förfrågan 
direkt kommer till rätt person och det blir därmed en snabbare hantering. Vi är fullt medvetna om att alla 
försäkringsbolag har sin egen mall för operationsförfrågan men vi skulle ändå vara mycket tacksamma om ni 
använder vår mall för våra kunder. Mallen finner ni på hemsidan, länk ovan. 
 
Digital fakturering  
Volymen med digital fakturering ökar kontinuerligt. Ni som vet med er att detta ligger i “att göra högen” hör av 
er så hjälper vi er att komma igång. 
 
Sommaren 
Under sommaren har vår vårdplanering öppet som vanligt. Dock har vi som alltid sommartid, vilket innebär att 
öppettiderna fram till 18 september är 08.15 – 16.00. Dessa tider gäller både vårdplaneringen i Göteborg och 
den på Sophiahemmet i Stockholm. Tänk på att inte sända in operationsförfrågningar på operationer som ska 
ske efter eventuell semesterstängning. Ett godkännande av operation gäller endast i 30 dagar sedan ska nytt 
godkännande tas in. Detta för att säkerställa att kunden fortfarande har en gällande försäkring via Skandia. 
 
Oberoende granskning 
Kostnaderna ökar för vården och flera försäkringsbolag har därför under våren utfört en granskning av 
operationer inom vissa diagnoser. I undersökningen som är gjord av externt företag och läkare har det 
framkommit att det sker operationer som inte alltid är medicinskt motiverade.  Vi ser allvarligt på detta och 
kommer att fortsätta att göra granskningar av olika slag. Är ni berörda har ni/blir ni kontaktade. 

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 SOMMAR! 
önskar  

Anneli och Pia 

http://www.skandia.se/vardgivare


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 
 

Avtal, Pris, Operativa frågor, 
klagomål etc 

Pia Enhörning 08-788 23 82        
070-607 23 82 

pia.enhorning@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 sjukgymnast. Med förebyggande hjälp och rådgivning kan Skandia 
hjälpa till att minimera antalet sjukskrivningar.  
 
För ytterligare information se www.skandia.se  
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Och så som vanligt avslutar vi med några påminnelser. 
• 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 efter röntgen/MR och  operation.  

Kund ska ej meddela Skandia. 
• Vi är mycket positiva till att återbesök sker via telefon där det fungerar. 
• Undersökningar och åtgärder under 5 000 kr som hör till utredningen ska bokas direkt av er vårdgivare. 
• Lova aldrig att kund får gå till vårdgivare utanför Skandias nätverk. 
• Behöver ni få kontakt med oss, maila gärna så ringer vi upp så snart vi kan. 
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