
Sjukvårdsförsäkring  
– individuell
Prisblad

Översikt sjukvårdsförsäkring individuell

Inträdesålder
Slutålder
Hälsokrav

16–63 år.
Livsvarig.
Hälsodeklaration, Min hälsa.

Förebyggande hälsotjänster Personligt samtalsstöd och chefsstöd via telefon.
Hälsoprofil.
Hälsoprogram på webben.

Snabb tillgång till vård hos privata vårdgivare Privat vård, operation och sjukhusvård. Behandling hos psykolog och psykoterapeut.
Behandling hos sjukgymnast, naprapat, kiropraktor, logoped och dietist.
Resor som uppgår till minst 20 mil per resa tur och retur, och logi. 
Eftervård – medicinsk rehabilitering samt hjälpmedel för tillfälligt bruk.
Hemservice efter operation.
Second opinion – förnyad medicinsk bedömning vid särskilt allvarliga sjukdomar och 
skador eller vid särskilt riskfylld operation. 

Arbetslivsinriktad rehabilitering Arbetslivsinriktad rehabilitering med utredning, rehabiliteringsplan och åtgärder. 
Ersätts under 12 månader och med högst tre prisbasbelopp.

Behandling av beroende och missbruk Behandling av beroende och missbruk av alkohol, läkemedel och narkotika.  
Halva kostnaden ersätts under längst 24 månader.

Garanti Första medicinsk rådgivning inom 7 arbetsdagar.  
Operation inom 20 dagar från det att operation godkänts.  
Ersättning med 1 000 kronor per dygn efter garantitid.

Självrisk Självrisken för vård och konsultation hos privat vårdgivare är 750 kronor. 

Tilläggspaket Ett tilläggspaket kan köpas till försäkringen. Då ingår även följande:  
Offentlig vård och läkemedel upp till egenavgiften.
Övernattning på sjukhus vid akut vård, upp till 500 kronor per övernattning.  
Vaccinationer.
Hälsokontroll vart tredje år.
Reseförsäkringens självrisk för vård vid tillfällig utlandsvistelse, upp till 5 000 kronor. 

Vår sjukvårdsförsäkring med förebyggande hälsotjänster ger dig möjlighet att 
arbeta förebyggande för att förbättra din hälsa. Om du blir sjuk eller skadar dig 
ger försäkringen snabb tillgång till vård hos privata vårdgivare. Du kan köpa den 
individuella sjukvårds försäkringen med eller utan tilläggspaket.

Pris i kronor per person och månad

Ålder 16–29 30–39 40–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 >75 år

Sjukvårdsförsäkring 341 424 511 613 818 986 1 360 1 632 1 940

Sjukvårdsförsäkring med tilläggspaket 441 630 815 1 060 1 324 1 587 2 118 2 430 2 780

 Gäller från 2018-01-01
 lansforsakringar.se
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