
Du har en unik 
hälsoförsäkring
Via din arbetsgivare har du en unik Hälsoförsäkring från Skandia. Du kan få hjälp 
redan innan du blir sjuk. Om du redan är sjukskriven får du rehabiliteringshjälp för 
att må bättre och snabbt kunna komma tillbaka till jobbet.

Få hjälp tidigt för att undvika 
sjukskrivning
Med Hälsoförsäkringen kan du få hjälp och 
råd om du till exempel har värk, känner dig 
stressad, nedstämd eller på annat sätt är i 
riskzonen att bli sjukskriven. Om du redan 
är sjukskriven får du rehabiliteringshjälp för 
att snabbt komma tillbaka till jobbet. Vi gör 
ingen skillnad på om dina problem gäller 
jobbet eller är privata. 

När kan jag få hjälp? 
Det kan t.ex. handla om relationsproblem, 
konflikter på jobbet, livspusslet, koncent
rationsproblem, ångest, oro eller ned
stämdhet.

Men du kan även få hjälp med besvär som 
till exempel huvudvärk, migrän, yrsel, sömn
störningar och belastningsskador som 
 påverkar din arbetsprestation indirekt och 
riskerar att leda till att du blir sjukskriven.

Hälsoslussen – ett telefonnummer 
till allt
Ring vår Hälsosluss på 0771-51 55 10 och 
berätta om dina problem som du vill ha 
hjälp med. Om du önskar så behöver din 
arbetsgivare inte få kännedom att du kon
taktar Hälsoslussen för att få hjälp.

Så funkar det
Efter telefonkontakt med Skandias Hälso
sluss får du träffa en hälso och rehabväg
ledare som gör en bedömning av vilka insat
ser just du behöver, samordnar dessa samt 
ger dig stöd och följer med i din process från 
start tills behandlingen är avslutad.

Det kan röra sig om:
• Samtalsterapi, upp till 12 tillfällen
• Sjukgymnastik, upp till 5 tillfällen 
• Ergonomi, 1 tillfälle
• Yrkeslivsplanering, upp till 8 tillfällen
•  Bedömning av specialistläkare, upp till  

2 tillfällen 

Hur länge kan jag få hjälp?
Försäkringen gäller i 1 år från din första 
 kontakt med en hälso och rehabväg 
ledare i ett ärende. För att få hjälp igen  
för samma orsak ska du ha varit fri från 
symtom,  behandlingar och medicinering 
under 1 år.

Läs mer om hälsoförsäkringen och till
hörande villkor på skandia.se



Så fungerar din 
hälsoförsäkring

Samtalsterapi, 12 ggr

Yrkeslivsplanering, 8 ggr

Sjukgymnastik eller arbetsterapi, 5 ggr

Ergonomi, 1 ggr

Bedömning av specialistläkare, 2 ggr

Medarbetare Hälsoslussen Hälso- och 
Rehabvägledare

Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt
Säte: Stockholm
Org.nr: 5164060948
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