
Frågor och svar Virgin Pulse

Virgin Pulse – plattform inom hälsa och 
 livsstilsförändring

•   Vad vinner jag på att skaffa hälsoappen Virgin Pulse? 
Hälsoappen uppmuntrar till en bra livsstil. På ett kul sätt får 
du koll på dina hälsovanor. Allt från  träning och kost till 
sömn och stress.

•   Hur anmäler jag mig till appen?
1.  Anmäl dig via webbformulär hos Skandia
2.  Senast inom en vecka får du ett kom-igång-mejl från  

Virgin Pulse för att registrera dig. (Om du inte får något 
mejl kan du registrera dig på join.virginpulse.com/skandia, 
kräver dock att Virgin Pulse först fått dina uppgifter från 
Skandia)

3.  Ladda ned appen Virgin Pulse från App store eller  
Google Play

4. Anslut eventuellt ett aktivitetsarmband eller app

•  Kostar det någonting att ansluta sig?  
Nej, men du behöver vara anställd och via jobbet ha en 
försäkring hos Skandia.

Ju mer du deltar desto fler poäng och  
hälsobonus får du

•  Kan jag löpande se hur många poäng jag har?  
Ja, du får dagligen poäng som du enkelt följer i appen. Varje 
kvartal nollställs det och du börjar samla poäng på nytt. 

•    Finns det någon gräns på hur många poäng jag kan samla 
per dag?  
Max 280 poäng per dag. Varav max:
•  140 p aktivitetspoäng (antingen kopplat till dina steg eller 

aktiva minuter per dag beroende på vad som ger dig mest 
poäng)

• 40 p ta del av två dagliga tips 
• 30 p följer och registrerar tre dagliga vanor
• 20 p om du mäter eller registrerar din sömn 
• 50 p sover > 7 timmar per natt
•  Därutöver kan du till exempel samla poäng genom att sätta 

mål, genomföra en livsstilsprofil, delta i utmaningar och 
regelbundet genomföra aktiviteter. 

•  Vad finns det för olika poängnivåer för att få hälsobonus? 
Det finns fyra poängnivåer. Beroende på vilken nivå du 
uppnår varje kvartal så ger det en viss bonus. För att nå upp 
till 1 000 kr i hälsobonus under ett år så krävs det att du kom-
mer upp till nivå 4, dvs minst 24 000 poäng per kvartal vilket 
motsvarar 96 000 poäng på ett år. 

Poängnivåer Hälsobonus

Nivå 1: 12 000 poäng 50 kr

Nivå 2: 16 000 poäng 150 kr

Nivå 3: 20 000 poäng 200 kr

Nivå 4: 24 000 poäng 250 kr

•  Vad består hälsobonusen av?  
Valfria friskvårdstjänster hos Min Friskvård till ett värde på 
upp till 1 000 kr per år och den är skattefri. Välj fritt bland 
många olika friskvårdstjänster och olika leverantörer i hela 
Sverige.

•  Hur ofta betalas hälsobonusen ut och hur går det till?  
Hälsobonusen betalas ut en gång per kvartal och så länge  
du är aktiv. Du får ett mejl från Skandia med information hur 
du ska göra. 

•  Varför väljer Skandia att ge bort upp till 1 000 kr i en 
hälsobonus?  
Skandia vill uppmuntra dig att göra olika friskvårdsaktiviteter 
då en stor risk idag är att vi är alldeles för stillasittande. 
Om vi får fler att bli mer fysiskt aktiva genom att teama med 
kollegor och vänner och dessutom bli belönade med frisk- 
vårdsaktiviteter som gynnar fortsatt rörlighet så har vi skapat 
en positiv cykel för ett hållbart välmående. 

Nio områden

•  Vilka områden stödjer Virgin Pulse?  
Det finns nio områden; bli aktiv, minska stress, sova bra,  
äta hälsosamt, lära nya saker, bygga relationer, bidra till 
samhället, hantera min ekonomi och vara produktiv.

Möjlighet att göra en livsstilsprofil 

•  Vad innebär det att göra en livsstilsprofil?  
Du svarar på ett antal frågor och får både koll på dagsformen 
och tips på vilka förändringar som du kan göra för att må 
bättre.

•  Behöver jag göra en livsstilsprofil för att använda 
hälsoappen?  
Nej, det är frivilligt.

Ansluta enhet

•  Vilken enhet ska jag ansluta till Virgin Pulse?  
Du kan välja att ansluta olika typer av aktivitetsarmband eller 
appar. 



Bjuda in vänner och följa kollegor

•  Kan jag följa mina kollegor?  
Ja, de kollegor som har anmält sig till Virgin Pulse. Men du 
behöver skicka en inbjudan och när kollegan har accepterat 
så kan ni se varandras steg under de sju senaste dagarna.

•  Kan jag bjuda in vänner utanför företaget?  
Du kan bjuda in upp till tio vänner utanför ditt företag som 
kan använda hälsoappen men de får ingen belöning i form  
av hälsobonus.

•  Kan jag utmana mina kollegor? 
Ja, du kan skapa utmaningar kopplat till hälsosammare 
vanor eller steg och sedan enkelt bjuda in de kollegor som  
du vill ska vara med. 

Hantering av mina uppgifter 

•  Hur sparas mina uppgifter och information som jag 
lämnar?  
Skandias information om dig lagras i Sverige och i Tyskland. 
Virgin Pulse som är personuppgiftsansvarig för sin verksam-
het lagrar informationen i Tyskland och i USA. 
 
Om du vill läsa mer om hur personuppgifter hanteras så 
hittar du information här: 
• Skandia: skandia.se/personuppgifter 
• Virgin Pulse: virginpulse.com

•  Hur används informationen?  
Virgin använder data och information för intern forskning  
och produktutveckling av plattformen.

•  Vilken information kan Skandia ta del av?  
Skandia får endast information på en övergripande nivå  
och kommer att använda informationen för att se företagets 
ackumulerade aktivering, välmående och förflyttningar.  
En handläggare hos Skandia får information om totala 
poängen, fyra gånger per år, för att kunna betala ut hälso-
bonusen till dig.

•  Vad kan min chef och arbetsgivare se om mig?  
Ingenting. Varken chef eller arbetsgivare eller någon annan 
har tillgång till din privata information. Endast information på 
en ackumulerad nivå om företagets aktivering, välmående 
och förflyttningar.

Sluta använda hälsoappen

•  Om jag slutar min anställning eller försäkring, kan jag 
ändå fortsätta att använda Virgin Pulse?  
Nej, det avslutas inom ca 30 dagar efter du slutat din 
anställning eller försäkring.

•  Hur gör jag om jag vill avsluta Virgin Pulse?  
Kontakta supporten, se kontaktuppgifter nedan. 

•  Kan jag kräva att mina lämnade uppgifter raderas om  
jag vill avsluta?  
Ja.
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Support

•  Om jag har frågor om hälsoappen vem ska jag vända  
mig till?  
Kontakta supporten:
•  Live Chat: vardagar kl. 09.00–15.00. Gå in på 

”member.virginpulse.com” och klicka på  
”Chat”-knappen på skärmen

• Mejl: support@virginpulse.com 
• Ring +46 20 888 560, vardagar kl. 09.00–17.00. 

Om Virgin Pulse 
• Var har Virgin Pulse sitt säte? USA
•  Vilken typ av företag? Ingår i Richard Bransons  

Virgin Group.


