
   

 

 

 
Vårdkostnadsförsäkring för studenter vid Riksidrottsuniversitet RIU och 
Elitidrottsvänliga lärosäten 
Gäller från och med 2022-09-01 
  

Vårdkostnadsförsäkring 
Omfattning BAS 
Ersättning lämnas för vård som ges inom Sverige och 
som uppkommer inom ett år från försäkringsfallet. 

 
Med vårdkostnader avses i BAS-försäkringen 
kostnader för att ställa diagnos såsom ett första 
läkarbesök, magnetröntgen eller annan röntgen. 

 
Som vårdkostnader räknas också i BAS-försäkringen 
kostnader för artroskopiska ingrepp och operationer 
i knäleden, samt därpå följande läkarvård, 
sjukhusvård, läkemedel och behandling som 
föreskrivits av legitimerad läkare för att läka skadan 
eller sjukdomen. Inga andra artroskopiska ingrepp 
och operationer ingår i BAS-försäkringen. 

 
Sjukgymnastik eller annan form av rehabilitering 
ersätts efter ingrepp i knäled. Ersättning för 
rehabilitering ersätts med högst fem tillfällen. 

 
Begränsningar i BAS 
Försäkringen ersätter inte övriga operativa ingrepp 
på kroppen, rehabilitering eller rese- och 
boendekostnader. 

 
Omfattning BAS+Extra 
Du kan få ersättning för vård som ges inom Sverige 
och som uppkommer inom ett år från 
försäkringsfallet. 

 
Med vårdkostnader avses i BAS+Extraförsäkringen 
kostnader för läkarvård, magnetröntgen, annan 
röntgen, sjukhusvård, läkemedel och behandling 
som föreskrivits av legitimerad läkare för att läka 
skadan eller sjukdomen. 

 
Som vårdkostnader räknas också i 
BAS+Extraförsäkringen kostnader för artroskopiska 
ingrepp och operationer. 

 
Rehabilitering 
För att läka en skada kan du få ersättning för 
sjukgymnastik eller annan form av rehabilitering. 
Ersättning för rehabilitering ersätts med högst tio 
tillfällen per skada. 

 

Idrottspsykologisk konsultation 
Försäkringen kan lämna ersättning för idrottspsykologisk 
konsultation med högst 5 besök eller 10 timmars 
konsultation hos psykolog/terapeut. 

 
Resa och logi 
Ersättning lämnas även för dina nödvändiga kostnader för 
resor och logi som uppstår inom Sverige i samband med 
ersättningsbar vård eller behandling. 

 
Om du inte fyllt 18 år ersätts också motsvarande kostnader 
för en närstående person som reser med dig vid 
vårdtillfället. 

 
Vi lämnar ersättning med högst 3 000 kronor per skada. 

 
Begränsningar i BAS+Extra 
För följande ingrepp, vård och rehabilitering lämnar vi 
ersättning med högst 40 000 kr per skada och ingrepp. 
- CAM-operation (ljumske/höft) eller liknande, 
- diskbråcksoperation eller liknande ryggoperation, 
- operation av nyckelben med platta. 

 
Gemensamma undantag som inte ersätts i 
BAS och BAS+Extra 
- förkylning eller liknande och provtagning i samband med 

detta (t ex övre luftvägsinfektion, ÖLI) 
- allergi- och astmautredning 
- tandskada/tandbehandling 
- vaccination 
- terapi, psykologkonsultation eller motsvarande 

behandling 
- överträning, utmattningssyndrom, trötthetssyndrom, 

utbrändhet eller liknande 
- förlossning, abort, infertilitetsutredning för barnlöshet 

eller kontroll av havandeskap 
- kosmetiska behandlingar och operationer samt 

behandlingar som inte är föranledda av försäkringsfallet 
oberoende av om dessa erfordras av psykiska skäl 

- fotbäddar, skoinlägg eller andra hjälpmedel som inte har 
samband med skadans läkande under akut sjuktid, 

- hälsotillstånd som enligt medicinsk erfarenhet beror på 
missbruk i olika former, till exempel missbruk av alkohol, 
narkotiska medel, läkemedel, spelmissbruk, 
matmissbruk, doping eller liknande 

- sjukdom som omfattas av smittskyddslagen 
- organtransplantationer 



   

 

                                                               
  
- alternativa behandlingsmetoder som inte står 

under Socialstyrelsens tillsyn 
- hjälpmedel för stadigvarande bruk. 

 
Ansvarstid 
Ansvarstiden för varje försäkringsfall är ett år räknat 
från den dag försäkringsfallet inträffade. 
Om försäkringen upphör eller inte betalas under 
försäkringstiden finns ingen ansvarstid. 
Om du efter den totala ansvarstiden på ett år 
drabbas av försäkringsfall som har ett medicinskt 
samband med tidigare försäkringsfall räknas detta 
som nytt försäkringsfall om du varit fullt arbetsför 
(idrott) under mer än 12 månader. 

 
Second opinion 
Second opinion innebär en möjlighet för dig att i 
speciella fall, till exempel vid en allvarlig diagnos 
eller behandling, få ytterligare en medicinsk 
bedömning av en oberoende specialist. Folksam får 
avgöra om du har rätt till Second opinion. 

 
Uppskjuten operation 
Du har möjligheten att skjuta fram en operation  
eller ett ingrepp om ingreppet påverkar din aktiva 
säsong. Om du väljer att flytta fram en operation ska 
detta beslut meddelas till Folksam så snart som 
möjligt. Det är du själv eller din vårdgivare som ska 
meddela oss. Ansvarstiden för kostnader kan på 
grund av detta bli kortare. 

 
Återkrav 
Vi har rätt att kräva tillbaka pengar om Folksam har 
betalat för mycket ersättning för vård eller för 
kostnader som uppkommit för uteblivet läkarbesök, 
operation/ingrepp eller annan behandling. 

 
Hur gör jag om jag skadar mig? 
Om du har behov av vård kontaktar du en 
vårdgivare och beställer tid. 
Du väljer själv vårdgivare. Folksam samarbetar med 
några utvalda. På folksam.se/elitidrott kan du se 
vilka. Vårdgivaren gör försäkringskontroll och är 
kostnaden ersättningsbar från försäkringen så får vi 
en faktura direkt från vårdgivaren. 
Har du egna utlägg för till exempel medicin och 
resor betalar du först dessa själv och redovisar 
sedan dina krav till oss. Om du skadas eller blir sjuk 

och har frågor om försäkringen kan du ringa vårt 
telefonnummer för elitidrottsskador, 08-772 87 95. 

 
Självrisk 
Försäkringen gäller utan självrisk. 

 
Teckna försäkring 
Avtalet tecknas som ett gruppavtal med skolan. 
Skolan kontaktar Folksam Idrott för att ansluta sig till 
gruppavtalet. Endast studenter vid ansluten skolan kan 
omfattas av försäkringen under den tid studenten går 
på skolan. 

 
Folksam behöver en namnförteckning på studenterna – 
på namnförteckningen (S40946)) ska namn, 
personnummer och omfattning anges.  
Blanketten skickas till: 
folksam.sport@folksam.se 
Eller som brev till: Folksam Idrott & Hälsa, 106 60 
Stockholm 

 
Varje student väljer själv omfattning på sin försäkring 
och därmed också premienivå. 

 
Avisering av premie sker till varje student via en 
premiefaktura som skickas hem till studenten. 
Försäkringen är gällande om premien betalas enligt villkor 
på premiefaktura. 
 
Försäkringsbesked finns att hämta på folksam.se/elitidrott. 
Välj ”elev/student vid Riksidrottsgymnasium/NIU och 
Riksidrottsuniversitet” i listan. 

Under mars/april varje år skickas en namnförteckning till 
skolan för att stämma av studenter som inte längre är 
försäkringsberättigade. 
Vid samma tillfälle kan även nyanmälan av studenter ske 
inför höstterminen. 

 
Premie per student och år 

 
Omfattning BAS 2 856 kr 

 
Omfattning BAS+Extra 6 552 kr 
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