Så här använder du din
sjukvårdsförsäkring

Ring: 0771-108 108

Bliwas sjuksköterskor
ger dig råd om vård...

RING TILL OSS
Till Bliwas sjukvårdsplanering ringer du när du vill ha
råd om vård eller boka tid hos en vårdgivare. Sjuksköterskan som tar emot ditt samtal gör en bedömning av
ditt besvär.
VI BOKAR DINA LÄKARBESÖK
Alla besök bokas av sjuksköterskorna på Bliwas
sjukvårdsplanering. Du kan alltså inte boka själv.
OM DU INTE KAN KOMMA
Kan du inte komma till ditt inbokade besök är det av
största vikt att du meddelar detta till Bliwas sjukvårdsplanering senast klockan 15:00 dagen innan. Annars
kan du få betala för besöket själv.
VID AKUT SKADA – RING 112
Sjukvårdsförsäkringen gäller för planerad specialistvård inom den privata vården i Sverige. Om du är
i behov av akut vård eller omedelbar hjälp ska den
offentliga vården anlitas.

...och bokar, om det
behövs, in tid och plats
till en vårdgivare.

DIN FÖRSÄKRING KAN GÄLLA MED SJÄLVRISK ELLER REMISS
Självrisk innebär att du själv betalar en bestämd summa
vid varje ny skada/sjukdom som du blir behandlad för via
sjukvårdsförsäkringen. Du betalar alltså bara en gång per
skada/sjukdom, oavsett antalet behandlingar.
Remisskrav innebär att du måste få en remiss från primärvården eller företagshälsovården för att kunna använda försäkringen.
Om din sjukvårdsförsäkring gäller med remiss eller självrisk så framgår det av försäkringsbeskedet.
HA NUMRET TILL SJUKVÅRDSFÖRSÄKRINGEN
LÄTTILLGÄNGLIGT
Se till att du har numret till hands när du behöver det. Du
kan till exempel lägga en länk till numret och ytterligare
information som en ikon på hemskärmen till din smartphone genom att surfa in med mobilen på www.bliwa.se/
vard eller skanna QR-koden nedan. Har du ingen smartphone kan du lägga telefonnumret i din kontaktlista.

Att komma rätt direkt
Det vi ser som den största fördelen med att ha en sjukvårdsförsäkring är väg
ledning till just den specifika läkaren, sjukgymnasten eller psykologen som
är bäst lämpad för att hjälpa dig med ditt problem. Med sjukvårdsförsäkringen
garanteras du dessutom snabb kontakt med en privat vårdgivare.

Sjukvårdsplanering
Sjukvårdsplanering med erfarna sjuksköterskor.
Rådgivning 07.00-22.00 årets alla dagar.
Bokning 8.00-17.00 helgfria vardagar, till alla våra specialister.

Utredning, behandling och operation
Vi har kartlagt Sveriges privata vårdgivare inom samtliga specialistområden och
därefter valt att arbeta med ett nätverk av noggrant utvalda vårdgivare. Med din
sjukvårdsförsäkring får du trygg och säker tillgång till våra specialister. Det kan
vara besök hos specialistläkaren, sjukgymnasten, naprapaten eller psykologen,
som utreder och behandlar dina besvär.

Garantitid
Du får träffa en specialist inom 7 helgfria vardagar.
Du får din behandling eller operation inom 14 helgfria vardagar från läkarens
beslut.

Det här ingår i sjukvårdsförsäkringen:
• Sjukvårdsrådgivning

• Medicinska hjälpmedel

• Vårdplanering

• Psykolog/psykoterapeut

• Specialistvård

• Utökad sjukvårdsplanering

• Utredning, behandling, operation

• Second opinion

• Sjukgymnast, naprapat, kiropraktor

• Patientavgifter i offentlig vård

Vilka ytterligare delar som just din försäkring kan innehålla framgår av ditt försäkringsbesked.

MER INFORMATION
Läs mer om din sjukvårdsförsäkring p
 å www.bliwa.se/sjukvardsforsakring

KONTAKT
Om du behöver råd eller bokning:
Bliwas sjukvårdsförmedling
Telefon: 0771-108 108
Om du har frågor om din försäkring:
Kundtjänst, Bliwa Livförsäkring
Telefon: 08-696 22 80
E-post: kund@bliwa.se
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