
RÄTT VÅRD I RÄTT TID
för dina medarbetare

Vill du veta mer?
Du är välkommen att kontakta din försäkringsförmedlare.

If i samarbete med
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SJUKVÅRD BAS PASSAR DE FLESTA
Försäkringen omfattar det viktigaste – specialistvård, 
psykolog, resor, ytterligare undersökning och diagnos av 
en läkare i vårt nätverk (ny medicinsk bedömning) samt 
ett engångsbelopp som utbetalas vid större ingrepp (ideell 
ersättning).

Ingen remiss behövs utan första steget om medarbetaren 
blir sjuk och behöver använda försäkringen, är att kontak-
ta vår vårdplanering. De som svarar är Ifs egna legitime-
rade sjuksköterskor som har den kunskap och erfarenhet 
som behövs för att ge medarbetaren tillgång till rätt vård 
i rätt tid.

VÅRDGARANTI – BEHANDLING INOM 14 DAGAR
Om besvären täcks av försäkringen hjälper en av våra 
sjuksköterskor medarbetaren att boka en tid hos en av 
våra samarbetspartners på privatsjukhus eller specia-
listmottagningar – alla välrenommerade leverantörer av 
högkvalitativ vård. Så fort en diagnos har satts och en 
godkänd behandling beviljats, lovar vi en bokad behand-
lingstid inom 14 dagar. Det är innebörden av vår vårdga-
ranti.

Vid ett första besök hos specialistläkare så betalar med-
arbetaren en självrisk direkt till vårdgivaren. Självrisken 
betalas bara en gång per skada. Därefter är vården kost-
nadsfri via försäkringen. 

DET HÄR INGÅR I SJUKVÅRD BAS:
• rådgivning
• vårdplanering
• specialistvård
• aktiv uppföljning
• ny medicinsk bedömning 
• psykolog
• resor
• ideell ersättning 
• vårdgaranti

FÖRDELAR MED IFS SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING
Som kund hos If får du tillgång till professionell rådgivning 
av Ifs eget team av legitimerade sjuksköterskor. Våra kunder 
är mycket nöjda med den vård de får via vår försäkring och 
ger vår vårdplanering 4,5 i snittbetyg på en skala 1-5. 

Genom att vi har en egen vårdplanering ställs höga krav på 
If som vårdgivare vilket i sin tur leder till höga krav på de 
vårdgivare som ingår i vårt omfattande nätverk. 

Vid allvarliga diagnoser får medarbetaren alltid en personlig 
kontakt som finns med så länge medarbetaren har behov 
av behandling. 

Sjukvård
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SJUKVÅRD KOMPLETT OMFATTAR ALLT 
Försäkringen är verkligen vad den heter och täcker 
allt från förkylning till komplicerade operationer. Den 
innehåller specialistvård, psykolog, resor, ytterligare 
undersökning och diagnos av en läkare i vårt nätverk (ny 
medicinsk bedömning), ett engångsbelopp som utbeta-
las vid större ingrepp (ideell ersättning), ersättning för 
patientavgifter och läkemedel samt behandling av sjuk-
gymnast, naprapat och kiropraktor. Dessutom ger för-
säkringen direkt tillgång till privat vård för enklare kort-
variga åkommor som normalt kan tillgodoses av den 
offentliga vården, tex förkylning. Utöver det betalar försäk-
ringen en engångssumma motsvarande 3 prisbasbelopp 
vid ett antal kritiska sjukdomstillsånd.  

Ingen remiss behövs utan första steget om medarbetaren 
blir sjuk och behöver använda försäkringen, är att kon-
takta vår vårdplanering. De som svarar är Ifs egna legiti-
merade sjuksköterskor som har den kunskap och erfaren-
het som behövs för att ge medarbetaren tillgång till rätt 
vård i rätt tid.

VÅRDGARANTI – BEHANDLING INOM 14 DAGAR
Om besvären täcks av försäkringen hjälper en av våra 
sjuksköterskor medarbetaren att boka en tid hos en av våra 
samarbetspartners på privatsjukhus eller specialistmot-
tagningar – alla välrenommerade leverantörer av högkva-
litativ vård. Så fort en diagnos har satts och en godkänd 
behandling beviljats, lovar vi en bokad behandlingstid 
inom 14 dagar. Det är innebörden av vår vårdgaranti.

Vid ett första besök hos specialistläkare så betalar med-
arbetaren en självrisk direkt till vårdgivaren. Självrisken 
betalas bara en gång per skada. Därefter är vården kost-
nadsfri via försäkringen. 

Om avtalet gäller en en hel grupp, så kallad kollektiv 
anslutning, så innehåller försäkringen också ett miss-
bruksskydd som ersätter vård och behandling för ett 
missbruk.

Om medarbetaren går till en vårdgivare inom den offent-
liga vården kan ersättning för patientavgifter och läkeme-
del betalas ut inom ramen för högkostnadsskyddet. Kvit-
tona ska då skickas till If. 

DET HÄR INGÅR I SJUKVÅRD KOMPLETT:
• rådgivning
• vårdplanering
• specialistvård
• aktiv uppföljning
• ny medicinsk bedömning 
• psykolog
• kristerapi
• sjukgymnast, naprapat, kiropraktor
• dietist, logoped
• eftervård
• resor
• ideell ersättning 
• patientavgifter och läkemedel
• vård för enklare kortvariga besvär
• kritisk sjukdom, 3 prisbasbelopp
• vårdgaranti
• missbruksskydd vid kollektiv omfattning

FÖRDELAR MED IFS SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING
Som kund hos If får du tillgång till professionell rådgivning 
av Ifs eget team av legitimerade sjuksköterskor. Våra kun-
der är mycket nöjda med den vård de får via vår försäkring 
och ger vår vårdplanering 4,5 i snittbetyg på en skala 1-5. 

Genom att vi har en egen vårdplanering ställs höga krav på 
If som vårdgivare vilket i sin tur leder till höga krav på de 
vårdgivare som ingår i vårt omfattande nätverk.  

Vid allvarliga diagnoser får medarbetaren alltid en per-
sonlig kontakt som finns med så länge medarbetaren har 
behov av behandling. 

Sjukvård
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SJUKVÅRD PLUS TÄCKER DET MESTA
Försäkringen täcker de allra flesta vårdbehov och 
innehåller specialistvård, psykolog, resor, ytterligare 
undersökning och diagnos av en läkare i vårt nätverk (ny 
medicinsk bedömning), ett engångsbelopp som utbeta-
las vid större ingrepp (ideell ersättning), ersättning för 
patientavgifter och läkemedel samt behandling av sjuk-
gymnast, naprapat och kiropraktor. 

Ingen remiss behövs utan första steget om medarbeta-
ren blir sjuk och behöver använda försäkringen, är att kontak-
ta vår vårdplanering. De som svarar är Ifs egna legitime-
rade sjuksköterskor som har den kunskap och erfarenhet 
som behövs för att ge medarbetaren tillgång till rätt vård 
i rätt tid.

VÅRDGARANTI – BEHANDLING INOM 14 DAGAR
Om besvären täcks av försäkringen hjälper en av våra 
sjuksköterskor medarbetaren att boka en tid hos en av 
våra samarbetspartners på privatsjukhus eller specia-
listmottagningar – alla välrenommerade leverantörer av 
högkvalitativ vård. Så fort en diagnos har satts och en 
godkänd behandling beviljats, lovar vi en bokad behand-
lingstid inom 14 dagar. Det är innebörden av vår vårdga-
ranti.

Vid ett första besök hos specialistläkare så betalar med-
arbetaren en självrisk direkt till vårdgivaren. Självrisken 
betalas bara en gång per skada. Därefter är vården kost-
nadsfri via försäkringen. 

Om avtalet gäller en en hel grupp, så kallad kollektiv 
anslutning, så innehåller försäkringen också ett miss-
bruksskydd som ersätter vård och behandling för ett 
missbruk. 

Om medarbetaren går till en vårdgivare inom den offent-
liga vården kan ersättning för patientavgifter och läkeme-
del betalas ut inom ramen för högkostnadsskyddet. Kvit-
tona ska då skickas till If.  

DET HÄR INGÅR I SJUKVÅRD PLUS:
• rådgivning
• vårdplanering
• specialistvård
• aktiv uppföljning
• ny medicinsk bedömning 
• psykolog
• sjukgymnast, naprapat, kiropraktor
• dietist, logoped
• resor
• ideell ersättning 
• patientavgifter och läkemedel
• vårdgaranti
• missbruksskydd vid kollektiv omfattning

FÖRDELAR MED IFS SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING
Som kund hos If får du tillgång till professionell rådgiv-
ning av Ifs eget team av legitimerade sjuksköterskor. Våra 
kunder är mycket nöjda med den vård de får via vår för-
säkring och ger vår vårdplanering 4,5 i snittbetyg på en 
skala 1-5. 

Genom att vi har en egen vårdplanering ställs höga krav 
på If som vårdgivare vilket i sin tur leder till höga krav på 
de vårdgivare som ingår i vårt omfattande nätverk. 

Vid allvarliga diagnoser får medarbetaren alltid en per-
sonlig kontakt som finns med så länge medarbetaren har 
behov av behandling. 

Sjukvård
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