
Med vår rehabiliteringsförsäkring hjälper vi arbetsgivare att måna om sina medarbetares hälsa.  
Vi gör det genom att stötta upp med samordning och insatser inom arbetslivsinriktad  
rehabilitering när företaget saknar tid och resurser.

Om stödåtgärder snabbt sätts in och rätt vård ges i rätt tid  
kan risken för medarbetarnas ohälsa minska. Rehabiliterings-
försäkringen är därför en trygghet för såväl företaget som de 
anställda.

I försäkringen ingår en Hälso- och rehabliteringsvägledare  
som utarbetar ett förslag till en rehabiliteringsplan och som  
är med och stöttar medarbetaren och arbetsgivaren genom  
hela processen.  

Hälso- och rehabliteringsvägledaren samordnar också möten 
med exempelvis läkarspecialister, sjukgymnaster, dietist  och 
psykologer samt vid behov möten med arbetsgivare, Försäk- 
ringskassan och medarbetaren.

Följande ingår i rehabiliteringsförsäkringen
• Hälso- och rehabliteringsvägledare
• Möte/samtalsterapi med psykolog – upp till 10 tillfällen per skada
• Behandling hos sjukgymnast/naprapat/kiropraktor – upp till  

10 tillfällen per skada
• Bedömning av ergonom eller arbetsterapeut
• Kost- och träningsvägledning – upp till 5 tillfällen per skada
• Yrkeslivsplanering – upp till 10 tillfällen per skada
• Multiprofessionellt team av specialister bestående av specialistläka-

re i arbetsmedicin, psykolog och fysikalisk behandlare eller liknande 
• Vid missbruksrelaterad sjukdom erbjuds ytterligare tio motiverande 

samtal eller rådgivning av legitimerad psykolog/legitimerad psykote-
rapeut per skadefall

Teckningsregler
Kan tecknas för en definierad/obligatorisk grupp från minst  
5 anställda och som är anslutna till försäkringskassa i Norden.  

Mer information finns i gällande försäkringsvillkor på spp.se.

Kontakta din rådgivare för mer information eller ring  
SPPs Kundcenter på 0771-598 102.

Kan  
tecknas från 

fem  
anställda

Försäkringsgivare
Samtalsstöd och Rehabiliteringsförsäkring tillhandahålls av SPP i samarbete med 
DKV Hälsa. DKV Hälsa är den svenska verksamhetsgrenen i det norska försäk-
ringsbolaget Storebrand Helseforsikring AS. Försäkringsgivare är Storebrand 
Helseforsikring AS som till lika delar ägs av Storebrand ASA och Munich Re.
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