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Hög tillgänglighet

Bliwas sjukvårdsförmedling har öppet 

mellan 7 och 22 alla veckans dagar. Det 

är alltid erfarna sjuksköterskor som 

besvarar den försäkrades samtal och 

hjälper till med råd eller att boka tid hos 

till exempel en specialistläkare, sjuk-

gymnast eller psykolog. Tid till en specia-

list garanterar vi inom 7 arbetsdagar och 

operation inom 14 dagar från läkarens 

beslut, oavsett var den försäkrade bor i 

landet.

Kontakt med rätt specialist

Våra sjuksköterskor bedömer vilken 

vårdgivare som passar den försäkrade 

bäst i varje situation. Det är möjligt 

eftersom Bliwa har kartlagt Sveriges 

privata vårdgivare inom samtliga speci-

alområden och därefter valt att arbeta 

med ett nätverk av noggrant utvalda 

vårdgivare. 

Urvalsprocessen görs utifrån  

kvalitetsmått som nationella register, 

klinikens egna kvalitetsmätningar samt 

mått på den patientupplevda kvaliteten. 

Bliwa besöker även vårdgivare för att 

göra en egen bedömning. Det innebär att 

vi har stor kunskap om respektive vård-

givares kompetens och specialinrikt-

ning. En kunskap som vi lägger stor vikt 

vid att kontinuerligt uppdatera.

Effektiva vårdprocesser

Bliwa har utarbetat samarbetsformer 

som innebär att utvalda läkare kan 

genomföra utredningar och behand-

lingar i en löpande process samt med 

så få återbesök för den försäkrade som 

möjligt. En effektiv vårdprocess under-

lättar vägen genom vård och behandling. 

Det är både kostnadseffektivt och det 

bästa för den försäkrade.

Förebyggande insatser hjärta/kärl

Vår tids största hälsoproblem är sjuk-

domar i hjärta och kärl. Bliwa arbetar 

med förebyggande arbete inom detta 

område. En tidig upptäckt av ohälsa 

leder till tidiga vårdinstanser med 

mindre avancerade medicinska åtgärder 

och därmed en bättre hälsa för individen. 

För kunder med Premium Extra 

tillhandahåller vi en hjärt-kärlunder-

sökning vart annat år utan föregående 

besvär.

Med Bliwas sjukvårdsförsäkring garanteras snabb kontakt med en pri-
vat vårdgivare. Men det vi på Bliwa ser som den största fördelen med 
att ha en sjukvårdsförsäkring är vägledning till just den specifika läka-
ren, sjukgymnasten eller psykologen som är bäst lämpad för att hjälpa 
den försäkrade.

Att komma rätt direkt





Bliwa Livförsäkring
08-696 22 80 

www.bliwa.se 
Biblioteksgatan 29, 

Box 5125, 
102 43 Stockholm
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