
Försäkringsbesked 
Lifeline Rehab, obligatorisk gruppförsäkring

Försäkringsskyddet 
Försäkringen gäller för försäkringsfall som inträffar under 
försäkringstiden.

Försäkringen omfattar samordning och utredning av arbets-
livsinriktad rehabilitering i Sverige enligt följande moment:

Rehabvägledning
Den försäkrade får tillgång till rehabvägledning av en 
rehabvägledare vid risk för nedsatt arbetsförmåga. Med 
rehabvägledning menas att rehabvägledaren gör en bedöm-
ning av risk för nedsatt arbetsförmåga genom djupintervju 
och nulägesanalys, om det föreligger särskilda behov av 
utrednings- eller rehabiliteringsåtgärder samt om det är 
nödvändigt med ytterligare rehabvägledning för att den för-
säkrade ska återgå i arbete.

Rätten till rehabvägledning avgörs av Skandia. Rehabväg-
ledning sker hos en av Skandia anvisad rehabvägledare 
efter kontakt med Skandia vårdplanering.

Plan för återgång i arbete
För försäkrad med nedsatt arbetsförmåga upprättar rehab-
vägledaren i samarbete med arbetsgivaren en plan för åter-
gång i arbete. 

Rehabilitering
Försäkringen omfattar rehabilitering vid risk för nedsatt 
arbetsförmåga enligt följande:
•	 	Samtalsterapi,	högst	12	behandlingstillfällen	per	försäk-

ringsfall
•	 	Funktionsanalys	av	sjukgymnast	eller	arbetsterapeut,	

högst tre timmar per försäkringsfall
•	 	Arbetsplatsanalys,	högst	sex	timmar	per	försäkringsfall
•	 	Vägledning	till	yrkeslivsplanering	i	syfte	att	den	försäk-

rade ska kunna fortsätta att förvärvsarbeta hos befintlig 
arbetsgivare, högst åtta timmar per försäkringsfall

•	 	Bedömning	av	specialistläkare,	högst	två	läkarbedöm-
ningar per försäkringsfall

•	 	Planeringsmöten	–	rehabvägledaren	sammankallar	vid	
behov	möten	med	den	försäkrade	och	t.ex.	arbetsgivare,	
Försäkringskassan och/eller behandlande läkare.

Försäkringens fullständiga omfattning framgår av försäk-
ringsvillkoren.

Försäkringens begränsningar
Försäkringen täcker inte:
•	 	vård	och	rehabilitering	som	faller	under	sjukvårdshuvud-

mannens ansvarsområde med undantag för Samtalsterapi,
•	 	kostnader	för	resor,
•	 	samordning	och	utredning	av	rehabilitering	i	samband	

med varsel om uppsägning, uppsägning, avskedande, 
permittering eller liknande eller i samband med arbetsgi-
varens/företagets konkurs,

•	 	s.k.	outplacement,	d.v.s.	individuell	vägledning,	rekryte-
ring, rådgivning och coaching beträffande ny anställning, 
utbildning eller karriär,

•	 	kostnader	som	uppstår	när	du	uteblir	från	ett	avtalat	
besök/behandling. Detsamma gäller även om du avbokar 
avtalat	besök/behandling	inom	24	timmar.	Kostnaden	
betalas i detta fall av dig.

Ansvarstid
Ansvarstiden	är	högst	ett	år	räknat	från	det	att	rehabvägled-
ningen	påbörjats.	Ansvarstid	är	den	tid	under	vilken	ersätt-
ning kan lämnas för varje försäkringsfall.

Försäkringsbelopp
Ersättning	lämnas	med	maximalt	1,5	prisbasbelopp	per	
försäkringsfall. Storleken på prisbasbeloppet bestäms av det 
prisbasbelopp som gäller vid den tidpunkt då rehabvägled-
ningen påbörjas. 

Självrisk
Försäkringen har ingen självrisk.

Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller i Sverige. 

Avtalsinformation
Försäkringsgivare
Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), Skandia, är försäk-
ringsgivare.

Försäkringstagare
Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ), Skandia Liv, är 
försäkringstagare.

Vem omfattas av denna försäkring?
Gruppmedlemmar omfattas av denna försäkring. Grupp-



medlemmar är de personer som vid var tid omfattas av 
sjukförsäkring	i	Skandias	Tjänstepensionsprogram,	TPS,	i	
Skandia Liv. Med sjukförsäkring avses inte premiebefriel-
seförsäkring.

Dock omfattas inte de gruppmedlemmar som, per den  
1	september	2009,	på	grund	av	försämrad	fysisk	eller	psy-
kisk funktionsförmåga har en nedsatt arbetsförmåga och på 
grund därav har en pågående skadereglering hos Skandia 
Liv. En sådan gruppmedlem kommer dock att omfattas 
av försäkringen fr.o.m. den tidpunkt denne har varit fullt 
arbetsför under en tidsperiod av tre månader under förut-
sättning att denne inte har haft en nedsatt arbetsförmåga 
under	den	perioden	med	mer	än	15	dagar	i	följd.	

Gruppavtalet
Till grund för avtalet om obligatorisk gruppförsäkring 
Lifeline Rehab ligger ett gruppavtal mellan Skandia och 
Skandia Liv. 

En uppsägning från Skandia Livs eller Skandias sida gäller 
gentemot samtliga försäkrade.

Försäkringsvillkor
För försäkringen gäller vid var tid gällande försäkrings-
villkor. Skandia har rätt att ändra försäkringsvillkoren i 
enlighet med vad som sägs i försäkringsvillkoren.

När börjar försäkringen gälla?
Försäkringen	börjar	gälla	den	1	september	2009.	

Hur länge gäller försäkringen?
Försäkringen	gäller	till	och	med	den	31	december	2010.	
Sägs försäkringen inte upp till upphörande senast tre måna-
der före avtalstidens utgång förlängs den därefter löpande 
med	ett	kalenderår	i	taget.	Vid	uppsägning	efter	den	 
31	december	2010	ska	även	sådan	uppsägning	ske	senast	 
tre månader före avtalstidens utgång. 

En gruppmedlem kan när som helst genom anmälan för-
klara sig avstå från försäkringen.

Efterskydd och Fortsättningsförsäkring
Försäkringen omfattar inte efterskydd eller rätt till fortsätt-
ningsförsäkring.
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