
Friskare företag 
med Länsförsäkringars sjukvårdsförsäkring för små företag
Prisblad

Vår sjukvårdsförsäkring är till för små företag som vill ha friskare medarbetare. Den  
innehåller  hälsofrämjande tjänster, ger snabb tillgång till vård och både medicinsk-  
och arbetslivsinriktad rehabilitering. Dessutom ingår hjälp vid missbruksproblem. 

Sjukvårdsförsäkringen beskrivs i vår för- och efterköpsinformation ”Sjukvårdsförsäkring för små företag”.  
Här följer en översikt med fakta om försäkringen. 

Gäller från 2023-01-01

Översikt sjukvårdsförsäkring

Inträdesålder
Slutålder
Medförsäkrad
Hälsokrav

Begränsning

16–63 år
67 år
Make/sambo kan medförsäkras.
Full arbetsförhet. Fullt arbetsför är den som 
•  kan fullgöra sitt vanliga arbete utan inskränkningar, inte tar emot eller  

har rätt till ersättning som har samband med sjukdom och olycksfall
•  inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, lönebidragsanställning eller motsvarande
Försäkringen gäller inte för sjukdomar som den försäkrade har redan vid köpet av  
försäkringen. Men har den försäkrade varit helt behandlingsfri i minst två år gäller  
försäkringen vid nytt vårdbehov.

Hälsofrämjande tjänster  
för medarbetare och chefer

Personligt samtalsstöd och chefsstöd via telefon.  
Hälsoprofil för medarbetaren och för hela företaget.  
KBT-baserade hälsoprogram på webben.

Snabb tillgång till vård hos privata vårdgivare Privat vård, operation och sjukhusvård.  
Behandling hos psykolog och psykoterapeut.
Behandling hos sjukgymnast/fysioterapeut, naprapat, kiropraktor, logoped och dietist.
Resor som uppgår till minst 20 mil per resa tur och retur, och logi.
Vård efter operation – 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.
Offentlig vård upp till högkostnadsskyddet.

Arbetslivsinriktad rehabilitering Arbetslivsinriktad rehabilitering med utredning, rehabiliteringsplan och åtgärder.  
Ersätts under ett år och med högst tre prisbasbelopp.

Behandling av beroende och missbruk Behandling av beroende och missbruk av alkohol, läkemedel, narkotika och spel.  
Ersätts med halva kostnaden av en fullföljd behandling, som längst i 24 månader.

Garanti Första medicinsk rådgivning inom sju 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. 



 lansforsakringar.se

Vad kostar försäkringen?
Priset för sjukvårdsförsäkringen beror på den försäkrades ålder och  
om ditt företag har andra försäkringar i Länsförsäkringar.

Försäkringar för ekonomisk grundtrygghet
Både du och dina medarbetare kan köpa våra gruppförsäkringar för  
små företag som Livförsäkring, Sjukförsäkring och Olycksfallsförsäkring. 
Även make/sambo till försäkrad kan köpa gruppförsäkringarna. Försäk-
ringarna beskrivs i vår för- och efterköpsinformation ”Gruppförsäkring 
för små företag”.

Försäkringarna kan köpas från 16 till 63 års ålder. Vid köp av liv-
försäkring och sjukförsäkring ska hälsodeklarationen Min Hälsa fyllas  
i och skickas in tillsammans med ansökan för att försäkring ska  
kunna beviljas.

Den som vill köpa försäkringarna ansöker själv på ”Ansökan om 
gruppförsäkring för små företag” som finns på vår webbplats  
lansforsakringar.se/halsa.

Att tänka på
Sjukvårdsförsäkringen kan betalas av arbetsgivaren eller den försäkrade. 
Försäkring för medförsäkrad betalas av medarbetaren eller medförsäkrad.

Skatteregler
När du som arbetsgivare – oberoende av företagsform – tecknar vår 
sjukvårdsförsäkring för dina anställda, kommer de anställda att för-
månsbeskattas med 60 procent av premien. Du som arbetsgivare ska 
 betala arbetsgivaravgift på förmånsvärdet. Hela premien och arbets-
givaravgiften är avdragsgilla vid inkomstbeskattningen.

När du som näringsidkare i enskild firma, handelsbolag eller komman-
ditbolag tecknar vår sjukvårdsförsäkring för dig själv kommer du inte att 
förmånsbeskattas för någon del av premien. Endast 40 procent av premien 
är avdragsgill vid inkomstbeskattningen.
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Enkelt att använda sjukvårdsförsäkringen

Vår app ”Hälsa och vård” är det enklaste sättet att nyttja din sjukvårdsförsäkring, både för att hålla dig frisk och få tillgång till vård. Här hittar du 
alla hälsofrämjande tjänster och du kan enkelt komma i kontakt med vår digitala vårdförmedling. Om du inte har appen hittar du alla tjänster som 
ingår i sjukvårdsförsäkringen i vår Hälsoportal på webben, besök: halsa.lansforsakringar.se 

Sjukvårdsförsäkring

Pris i kronor per person och månad 16–29 år 30–39 år 40–49 år 50–54 år 55–59 år 60–64 år 65–67 år

Grundpris 392 469 529 590 664 880 1 173

Har du företagsförsäkring eller pensionsplan Friplan i Länsförsäkringar lämnar vi 10 procent rabatt på grundpriset  
till dig och dina medarbetare om företaget betalar försäkringarna.

Rabatterat pris 353 422 476 531 598 792 1 056


