
Sjukvårdsförsäkring 2017-01-01
Nedan följer en beskrivning av sjukvårdsförsäkringar som erbjuds av Nordea Liv & Pension där If är 
försäkringsgivare. 

Innehåll 
Sjukvård 

Bas 
Sjukvård 

Plus 
Sjukvård 
Komplett 

Vårdgaranti 14 arbetsdagar  

En garanti som innebär att behandling inom privat vård ska erbjudas 

inom 14 arbetsdagar från det att diagnos fastställts. Om inte löftet 

uppfylls utbetalas 3 000 kr efter 14 dagar och ytterligare 20 000 kr efter 

30 arbetsdagar. 

 

X X X 

Utan krav på remiss 
Försäkringen gäller utan remiss, d.v.s. du kan kontakta 

vårdplaneringen utan att ha en remiss från läkare. 

 

X X X 

Specialistvård, operation och sjukhusvård 

Medicinsk undersökning, diagnostisering och behandling eller 

operation av specialist via vår vårdplanering. 

 

X X X 

Självrisk 500 kr X X X 

Rådgivning och aktiv uppföljning 
Legitimerade sjuksköterskor ger råd och bokar tid till specialistvård vid 

behov. Personlig kontakt guidar dig genom hela vårdprocessen vid 

särskilt komplexa vårdbehov. 

 

X X X 

Ny medicinsk bedömning av annan läkare 

Om du drabbas av en livshotande sjukdom eller står inför en riskfylld 

behandling ersätter försäkringen medicinsk undersökning samt 

utlåtande från en andra specialistläkare. 

    

X X X 

Ideell ersättning vid stora operativa ingrepp: 10 000 kr 
Om du fått full narkos, legat på sjukhus fem dagar i sträck och varit 

sjukskriven minst tre månader efter en operation får du ersättning med 

10 000 kr. 

 

X X X 

Resor och logi, 200 000 kr 

Försäkringen betalar rese- och logikostnader för resor inom Sverige 

som görs i samband med vård och behandling. Gäller för resor som är 

minst 15 mil (tur- och retur). 

 

X X X 

Psykolog & kristerapi 10 behandlingar 
Försäkringen ersätter upp till 10 behandlingstillfällen per 

behandlingsperiod för psykisk ohälsa hos legitimerad psykolog eller 

psykoterapeut. Om du råkar ut för en allvarlig traumatisk händelse har 

du även möjlighet att få kristerapi med upp till tio behandlingstillfällen. 

X X X 



Sjukgymnast, naprapat eller kiropraktor 
Tillgång till sjukgymnast, naprapat eller kiropraktor via If Vårdplanering. 

200 kr i egenavgift/besök. 

 
 

X X 

 

Eftervård, medicinsk rehabilitering och hjälpmedel 
Försäkringen ersätter kostnader för medicinsk vård och rehabilitering 

efter operation eller annan sjukhusvård samt temporära hjälpmedel. 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

Logoped och språk-, tal- och röststörningar 
Vårdplaneringen hjälper till med kontakt till legitimerad logoped som 

kan behandla språk-, tal- och röststörningar. 200 kr i egenavgift/besök. 

 
 

X X 

Dietist 

Vårdplaneringen hjälper till med kontakt till legitimerad dietist. 200 kr i 

egenavgift/besök. 

 
 

X X 

Medicinska hjälpmedel 
Försäkringen betalar kostnader för tillfälliga medicinska hjälpmedel 

som behövs under skadans läkningstid. 

 
 

X X 

Kostnader vid offentlig vård (patientavgifter) 
Försäkringen betalar även patientavgifter inom den offentliga vården, 

upp till högkostnadsskyddet. 

 
 

X X 

Receptbelagda läkemedel 
Ersättning lämnas för receptbelagda läkemedel upp till 

högkostnadsskyddet. 

 
 

X X 

Kritisk sjukdom 
Försäkringen betalar ett engångsbelopp om 3 prisbasbelopp om du 

drabbas av en kritisk sjukdom, t ex cancer, MS, förlamning, 

hjärnblödning, hjärtinfarkt mm. 

 

  

X 

Primärvårdsservice 
Inkluderar även läkarbesök för enklare kortvariga besvär exempelvis 

luftvägsinfektioner. 

 

 

 

 
X 

 




