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Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala 
länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom 
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån. 
 

 

Läkaren säger ja till resan - du står för vårdkostnaden 
Läkaren säger att det är ok att åka trots att du har en sjukdom men väl på resmålet 
försämras ditt tillstånd och du behöver sjukvård och kanske assisterad flygresa hem.  
Men hur gäller reseförsäkringen? Det många inte vet är att läkarna inte tänker på 
försäkringsregler eller vem som ska betala vården när de bedömer din förmåga att klara 
en utlandsresa. – Många tror att ett läkarutlåtande automatiskt innebär att 
reseförsäkringen täcker om du har en sjukdom som förvärras under resan. Det kommer 
som en kalldusch att du själv får stå för dina vårdkostnader utomlands, säger Susanne 
Fagerberg, skadespecialist på Länsförsäkringar. 
 
Om du behandlas för en sjukdom eller ett olycksfall innan en resa, finns en risk att försäkringen inte 
täcker kostnader för vård för just den sjukdomen eller olycksfallet när du är på resmålet – eller hjälp att ta 
sig hem till Sverige.  
 
– Det beror på att en försäkring inte täcker sådant som inte är oförutsett, en reseförsäkring gäller om du 
råkar ut för olycksfall eller blir akut sjuk - inte för sjukdomar du redan har när du åker iväg. Därför bör du 
alltid kontakta ditt försäkringsbolag för att få en medicinsk förhandsbedömning innan du reser iväg, säger 
Susanne Fagerberg. 
 
Läkaren som har sagt ja till resan har inte som uppgift att avgöra vem som ska betala för vård du 
eventuellt behöver utan bedömer ditt hälsotillstånd. Flygresan i sig är också en påfrestning för kroppen. 
Därför behöver du ett medicinskt förhandbesked från ditt försäkringsbolag för att veta hur försäkringen 
täcker.  
 
– Det är mycket olyckligt när resenärer drabbas av stora kostnader eller i värsta fall blir fast på sitt 
resmål. Att flyga hem med assistans är dyrt, så det här är viktig konsumentupplysning, säger Susanne 
Fagerberg. 
 
Vid en medicinsk förhandsbedömning granskar sakkunniga på försäkringsbolaget behandlingen du har 
fått eller får för din sjukdom eller olycksfall under de tre senaste månaderna innan avresan. Bedömningen 
kan ge två olika resultat: 
 
1. Fullt försäkringsskydd: I det fall du inte har ett vårdbehov relaterat till din sjukdom och försäkringen 
täcker då eventuella behandlingskostnader även för den. 
2. Delvis täckning: Du har ett vårdbehov för din sjukdom och försäkringen täcker inte eventuella 
behandlingskostnader relaterade till sjukdomen.  
 
Fakta 
• Reseförsäkring ingår i hemförsäkringen 
• Utökat reseskydd är en tilläggsförsäkring, som ger ersättning om du till exempel måste avboka din resa 
eller om du råkar ut för förseningar av olika slag 
• Reseförsäkringen gäller även resor inom Sverige 
• Reseskyddet i hemförsäkringen täcker akuta sjukdomar och olycksfall som händer under resan och 
som inte kan förutses.  
 
För mer information: 
Susanne Fagerberg, skadechef Länsförsäkringar Uppsala, 070-609 56 89 
Länsförsäkringar pressjour 08-588 418 50 


