Vårdstöd Sport Ungdom
Tillsammans med Curando Privat lanserar vi ett unikt koncept
för att ge ungdomar ett relevant skydd vid idrottsskador
Vårt nya uppgraderade koncept ger dig en kontaktpunkt som kan hjälpa dig med alla idrottsskador
snabbt och enkelt. Ett lättillgängligt callcenter med kunniga sjuksköterskor ser till att du direkt får
kontakt med rätt kompetens för snabb och säker vård. Vårt koncept ger råd om behandling samt
säkerställer att du får rätt kontakt inom den offentliga sjukvården.
Vårdstöd Sport Ungdom i kombination med vår speciellt framförhandlade Olycksfallsförsäkring (se
separat informationsblad) ger den trygghet som behövs för att ungdomar skall våga satsa på sin sport
fullt ut. Detta ger ett fullödigt försäkringsskydd för idrottande ungdomar både inom och utom
idrotten.
Vårdstöd Sport Ungdom
I takt med att tillgången till den offentliga vården har blivit sämre och väntetiderna för
planerad vård har förlängts än mer, söker klubbar och idrottsutövare i Sverige andra vårdalternativ.
Curando ser till att vägleda ditt barn till rätt specialist inom den offentliga sjukvården och ser till att
nyttja det fria vårdvalet. Lösningen är helt unik och ser till att ditt barn får tillgång till den vård som
man är berättigad genom skattemedel. Curando ser till att du får en snabb access till råd och stöd vid
en skada. För ytterligare uppföljning kan ditt barn få hjälp med remiss till exempelvis åtgärder som
magnetröntgen eller operation.
Nedan hur vårt Vårdstöd ser ut vid exempelvis ett skadat knä:






Sjukvårdsplanering för vägledning och råd med leg sjuksköterska.
o Callcenter med öppettider vardagar 08-17.00
o Web portal tillgänglig efter att du blivit registrerad som patient.
o Görs en snabb och preliminär bedömning av skadan. Vid akut skada hänvisas alltid till
akutmottagning.
o Din Klubbs läkare/fysioterapeut kan medverka vid behov.
Web doktor (ortoped eller annan specialist) – vid behov för ytterligare bedömning och
eventuell åtgärd.
o Eventuell remiss till röntgen eller MR skrivs vid behov av läkare.
o Din Klubbs läkare/fysioterapeut kan medverka vid behov
o För denna del med web doktor erläggs patientavgift (250 kr)
Vid skada som kräver operation (dock ej akut) remitteras till lämplig kvalitetssäkrad klinik.
o Fria vårdvalets regelverk gäller. Curandos callcenter bidrar med vägledning.

Curando nyttjar hela Sveriges vård kompetens för att se till att ditt barn får tillgång till optimalt stöd,
råd och genomförande genom den offentliga sjukvården. Självklart kan du även få hjälp att boka
privat vård genom Curandos nätverk, mot egen finansiering.
Kostnad 124 kr/månad
OBS Du kan endast välja helår, halvår eller kvartalsbetalning till att börja med
Kontakta Kenneth Granholm kenneth@firstinsurance.se för ansökningshandling och villkor
Se till att ditt barn får ett relevant skydd genom att kombinera Vårdstöd med Olycksfallsförsäkring
Månadskostnad för vårt rekommenderade grundskydd 195 kr inkl Vårdstöd och 30 PBB Olycksfall

