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1 KRAVSPECIFIKATION 

Anbud skall baseras på nedanstående uppgifter. Samtliga förfrågningar skall besvaras 

med hänvisning till respektive frågenummer.  

 

1.1 KONTAKTUPPGIFTER 

Följande skall redovisas 

 

a) Namn och organisationsnummer 

b) Adress 

c) Telefonnummer 

d) Kontaktperson, telefonnummer, e-postadress och fax 

e) Kontaktväg för utskick av tilldelningsbeslut 

 

1.2 PRIS 

Följande skall redovisas 

 

a) Ålders och könsneutral årspremie, per person. 

b) Netto, det vill säga helt utan försäljningsprovision, kick-back eller liknande. 

c) Utan krav på remiss eller självrisk. 

 

Anbudsgivare bör lämna fast pris för avtalsperioden. Med avtalsperioden menas de år 

(2) innan optionsår kan påkallas. 

 
           Detta kriterium kommer att bedömas enligt nedan:  

Pris - avtalstid Poäng 

Löpande per år 0 

Max höjning 5 % / år 30 
Fast pris hela avtalstiden 60 

1.3 ANSVARSTID 

Ange vilken ansvarstid/beloppsgräns som ingår under försäkringstiden. Med ansvarstid 

menas hur länge patienten får vård tills han/hon blir frisk, eller så länge han/hon 

behöver vård. 

 

           Detta kriterium kommer att bedömas enligt nedan:  

Ansvarstid Poäng 

Tidsbegränsad/beloppsbegränsat 0 

Obegränsad 40 

 

1.4 HÄLSOPRÖVNING 

Fullt arbetsför skall gälla som krav vid nyteckning av försäkring. Med fullt arbetsför 

menas att den försäkrade vid tecknandet har 30 dagars full arbetsförhet. 

 

1.5 UNDANTAG 

Om särskilda undantag finns, exempelvis för så kallade ”moderna sjukdomar” exempelvis 

fibromyalgi och utmattningssyndrom, skall detta redovisas. 
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           Detta kriterium kommer att bedömas enligt nedan:  

Undantag Poäng 

Undantag för vissa 

sjukdomar/diagnoser 

finns. 

0 

Inga undantag 50 

 

1.6 GILTIGHETSTID 

Försäkringen skall gälla så länge anställning hos AP-fonderna finns, dock längst till och 

med 67 års ålder. 

 

1.7 TECKNINGSTID 

Försäkringen skall kunna tecknas av personer i åldrarna 16-65 år 

 

1.8 FÖRSKYDD 

Anbudsgivaren bör erbjuda ett automatisk förskydd om tre (3) månader som i det här 

fallet innebär att samtliga personer med anställningsavtal och som uppfyller alla krav för 

anslutning till försäkringen, skall anses som anmälda till försäkringen, utifall skada 

inträffar innan anmälan kommit anbudsgivaren tillhanda. 

 
           Detta kriterium kommer att bedömas enligt nedan:  

Förskydd Poäng 

Erbjuder inte förskydd 0 

Erbjuder förskydd 60 

 

1.9 LEDTIDER 

1.9.1 Operation 

Ange inom hur många dagar den försäkrade erbjuds operation. 

 
           Detta kriterium kommer att bedömas enligt nedan:  

Antal dagar Poäng 

>20 0 

<21 20 

1.9.2 Läkartid 

Ange inom hur många dagar den försäkrade erbjuds läkartid. 

 
           Detta kriterium kommer att bedömas enligt nedan:  

Antal dagar Poäng 

>5 0 

<6 20  

 

 

1.10 LÄKARE 

Behandling hos privat allmänläkare och ögonläkare skall ingå 
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1.11 SPECIALISTKOMPETENS 

 

1.11.1 Sjukgymnast och Naprapat/kiropraktor 

a) Årspremien bör omfatta minst 10 behandlingar per skadefall och år. 

 

           Detta kriterium kommer att bedömas enligt nedan:  

Antal behandlingar Poäng 

<10 0 

>9 30 

 

Observera att AP-fonderna redan nu erbjuder de anställda naprapat på arbetstid. Detta 

erbjudande kommer kvarstå i kombination med sjukvårdsförsäkringen. 

1.11.2  Samtalsterapi 

I det fall samtalsterapi erbjuds skall, i det fall det anses nödvändigt, behandlingen utföras 

av legitimerad psykolog 

 

Årspremien bör omfatta minst 10 behandlingar per vårdtagare och år. 

 

 
    Detta kriterium kommer att bedömas enligt nedan:  

Antal behandlingar Poäng 

<10 0 

>9 30 

 

1.12 BEHANDLING 

1.12.1  Dagkirurgi, operation utan inläggning på sjukhus 

Följande delmoment skall ingå i försäkringen. 

 

 Operation utan övernattning på privatsjukhus eller hos specialist 

 Uppehälle (kost och logi) på privatsjukhus vid operation som inte kräver 

övernattning. 

1.12.2  Inläggning på sjukhus 

Följande delmoment skall ingå i försäkringen 

 

 Operation som kräver minst en övernattning på privatsjukhus 

 Behandling av medicinska orsaker 

 Vistelse (kost och logi) samt medicinsk utrustning som används vid operation 

 Rehabilitering  
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1.13 KRISSTÖD 

Om den anställde råkar ut för en krissituation skall försäkringen täcka kostnader för 

terapi för den anställde som råkar ut för en av nedanstående händelser och som medför 

en psykologisk krisreaktion. Exempelvis: 

 

 Rån, hot eller överfall 

 Brand, explosion eller inbrott 

 Olycksfall, trafikolycka 

 

Ovanstående bör ingå även under arbetstid. 

 

Ingår inte 0 poäng 

Ingår 10 poäng 

 

1.14  SECOND OPINION 

Anbudsgivaren bör erbjuda så kallad Second Opinion.  

 

Detta kriterium kommer att bedömas enligt nedan: 

Ingen second opinion 0 poäng 

Granskande av journaler av ny läkare 5 poäng 

Nybesök hos annan läkare 20 poäng 

 

1.15 TELEFONSERVICE/VÅRDPLANERING 

Telefonservice skall finnas och som hjälper AP-fonderna/arbetstagaren med följande: 

 

 Finna den bästa och snabbaste lösningen för vård och behandling 

 Boka tid hos specialistläkare 

 Ordna plats på privatsjukhus 

 Bekräfta och godkänna sjukhusinläggning och ersättning av utgifter 

 

 

Telefonservicen skall vara bemannad med svensktalande legitimerade sjuksköterskor. 

Telefonnumret skall vara ett 020 nummer eller motsvarande. 

Telefonservicen skall vara tillgänglig, minst, under ordinarie kontorstid. 

 

1.16 UPPFÖLJNING 

Anbudsgivaren bör ha en uppföljning efter ”allvarligare” ingrepp, ex. operation, 

inläggning på sjukhus etc. Ange i vilka fall ni följer upp och på vilket sätt. 

 
Detta kriterium kommer att bedömas enligt nedan: 

Ingen uppföljning erbjuds 0 poäng 

Uppföljning erbjuds efter operation 10 poäng 

Uppföljning erbjuds alltid 20 poäng 
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1.17 NÄTVERK 

1.17.1   Nätverk av privata specialister 

Uppdragstagaren/Anbudsgivaren skall ha ett nätverk av privata specialister omfattande 

specialistläkare, sjukgymnaster, kiropraktorer, naprapater, psykologer, psykiatriker och 

psykoterapeuter, både nationellt och lokalt. 

1.17.2   Nätverk av privata sjukhus 

Uppdragstagaren/anbudsgivaren skall ha ett nätverk av privata sjukhus som det finns 

skriftliga avtal med, både nationellt och lokalt. Ange i anbudsformuläret vilket nätverk av 
sjukhus uppdragstagaren/anbudsgivaren har. 

1.17.3  Kvalitetssäkring 

Anbudsgivaren bör göra skriftlig dokumentation av kvalitetsparametrar. Med detta menas 

att anbudsgivaren bör ha ett tydligt och strukturerat sätt att utvärdera vårdgivarnas 

kvalitet. Om detta finns skall det beskrivas på vilket sätt det går till och hur regelbundet 

utvärderingar sker. 

 
           Detta kriterium kommer att bedömas enligt nedan:  

Uppfylls inte 0 

Uppfylls 50 

  

 

Anbudsgivaren bör enligt tydliga, fastställda parametrar kontrollera respektive vårdgivares 

specialistkompetens. Om detta finns skall det beskrivas på vilket sätt det går till och hur 

regelbundet utvärderingar sker. 

 
           Detta kriterium kommer att bedömas enligt nedan:  

Uppfylls inte 0 

Uppfylls 50 

1.17.4 Omfattning av nätverk 

Beroende på vilket nätverk av sjukhus uppdragstagaren/anbudsgivaren har kommer 
anbudsgivaren att erhålla poäng. 

 

Ange i anbudsformuläret vilket nätverk av sjukhus uppdragstagaren/anbudsgivaren har. 

 

Detta kriterium kommer att bedömas enligt nedan: 

Anbudsgivaren erhåller poäng för respektive nätverk. Poängtalet summeras till en 
totalpoäng för detta kriterium. 

Nätverk endast i Sverige 0 poäng 

Nätverk i Europa 10 poäng 

Nätverk övriga världen 20 poäng  
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1.18 MEDFÖRSÄKRAD 

Möjlighet bör finnas för medförsäkrad att teckna en försäkring med samma villkor. 

 
Detta kriterium kommer att bedömas enligt nedan: 

Medförsäkrad kan inte teckna försäkringen 0 poäng 

Medförsäkrad kan teckna försäkringen, men till sämre 
villkor 

10 poäng 

Medförsäkrad kan teckna försäkringen till samma 
villkor 

20 poäng 

 
Möjlighet bör finnas att teckna försäkring för barn under 16 år som medförsäkrad till 

samma villkor 

 
Detta kriterium kommer att bedömas enligt nedan: 

Medförsäkrat barn kan inte teckna försäkringen 0 poäng 

Medförsäkrat barn kan teckna försäkringen, men till 
sämre villkor 

5 poäng 

Medförsäkrat barn kan teckna försäkringen till samma 
villkor 

10 poäng 

 

1.19 RESEKOSTNADER 

Försäkringen bör täcka kostnader för resor och nödvändiga uppehållskostnader för den 

försäkrade och en ledsagare i samband med operation/behandling/rehabilitering, när 

resan är godkänd av uppdragstagaren på förhand. 

 

Detta kriterium kommer att bedömas enligt nedan: 

Försäkringen ersätter inte resekostnader   0 poäng 

Försäkringen ersätter resekostnader 40 poäng 

 

1.20 CANCERBEHANDLING 

Följande behandling bör kunna erbjudas för cancerbehandlingar. 

 

 Kirurgiskt ingrepp 

 Strålbehandling 

 Cellgiftsbehandling 

 Ev. övriga behandlingar 

 
Detta kriterium kommer att bedömas enligt nedan: 

Försäkringen täcker inte cancerbehandling   0 poäng 

Försäkringen täcker cancerbehandling 60 poäng 

 

1.21  TANDVÅRD 

Försäkringen bör täcka kostnader för tandvårdsbehandlingar, orsakade av skada som är 

ersättningsbar ur försäkringen. 

 

Detta kriterium kommer att bedömas enligt nedan: 

Försäkringen täcker ej tandvård 0 poäng 

Försäkringen täcker tandvård 30 poäng 
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1.22 KRONISKA SJUKDOMAR 

Försäkringen bör även täcka kroniska sjukdomar. 

 

Detta kriterium kommer att bedömas enligt nedan: 

Försäkringen täcker inte kroniska sjukdomar 0 poäng 

Försäkringen täcker kroniska sjukdomar 100 poäng 

1.23  TÄCKNINGSGRAD 

Ingen karenstid för tidigare skadefall bör finnas för försäkringen. 
 

Ange i anbudsformuläret om karenstid tillämpas alternativt vilken karenstid som 
tillämpas för försäkringen. 

 

Detta kriterium kommer att bedömas enligt nedan: 

> 24 månader 0 poäng 

Karenstid 13 – 24 månader 40 poäng 

Karenstid 0 – 12 månader 60 poäng 

Ingen karenstid 200 poäng 

 

1.24 KVALIFICERINGSTID 

Ingen kvalificeringstid bör finnas i försäkringen. Med kvalificeringstid menas tid som 

måste passera från tecknandet till dess man kan utnyttja försäkringen enligt gällande 
villkor. 

 
Detta kriterium kommer att bedömas enligt nedan: 

Kvalificeringstid finns 0 poäng 

Ingen kvalificeringstid 60 poäng 

 

1.25  FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING 

Fortsättningsförsäkring skall erbjudas.  

 

1.26 RAPPORTERING 

Anbudsgivaren skall på eget initiativ och utan uppmaning, återrapportera skadestatistik 

årligen till respektive AP-fond. 

 

1.27 KONVERTERING 

Samtliga befintligt försäkrade skall ha rätt att komma med i det nya avtalet utan krav på 
”Fullt arbetsför”. 

Då nuvarande försäkringsgivare avslutar sin ansvarstid vid förfallodagen på avtalet skall 

anbudsivaren garantera att samtliga skadefall, såväl påbörjade som inträffade skall 

övertas, givet att de omfattas av offererade villkor. 

Varje befintligt försäkrad skall vid byte av försäkringsgivare behålla det 
anslutningsdatum som den försäkrade har i nuvarande avtal. 







Premieinntekter og skadekostnaderBetald premie och skadekostnader

Period: Januari 2013 – Mars 2015

Administrativa kostnader tilkommer



Betald premie/ skadekostnader

Period: Januari 2013 – Mars 2015

2013 2014 2015

Betald premie 265 693 290 395 73 564

Skadekostnader 188 388 273 453 91 560
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SANNINGSFÖRSÄKRAN 

  

 

Härmed försäkras på heder och samvete att företaget ………………………………………………….., 

organisationsnummer………………………………………………….inte är föremål för ansökan om 

konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande.  

 

Vidare försäkras på heder och samvete att de personer som, genom sitt delägarskap- 

och/ eller anställning i företaget har väsentligt inflytande i företaget och har att fatta 

beslut som berör företagets verksamhet, inte är föremål för näringsförbud, inte är döma 

för brott avseende yrkesutövningen, inte har gjort sig skyldiga till allvarligt fel i 

yrkesutövningen, inte är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, 

tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande.  

 

Ort……………………. den ……………. 

 

……………………………………….. 

Behörig firmatecknare 

 

……………………………………….. 

Befattning 
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 UTVÄRDERINGSMODELL 

 

 

Sjukvårdsförsäkring AP-fonderna 
  

  

 

  

Max 
Poäng 

1.2 Pris 60 
1.3 Ansvarstid 40 
1.5 Undantag 50 

1.8 Förskydd 60 
1.9.1 Operation 20 
1.9.2 Läkartid 20 
1.11.1 Sjukgymnast och Naprapat/kiropraktor 30 

1.11.2 Samtalsterapi 30 
1.13 Krisstöd 10 
1.14 Second Opinion 20 
1.16 Uppföljning 20 

1.17.3 Kvalitetssäkring 100 
1.17.4 Omfattning av nätverk 20 
1.18 Medförsäkrad 30 

1.19 Resekostnader 40 
1.21 Cancerbehandling 60 
1.22 Tandvård 30 
1.23 Kroniska sjukdomar 100 

1.24 Täckningsgrad 200 
1.25 Kvalificeringstid 60 
 Summa 1000 
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