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Ifylld och fullständigt underskriven ansökan, 2 sidor, skickas till SCA och Essitys Sociala Fond, Storgatan 22, 852 30 Sundsvall.
Kontaktperson: Therése Lundgren, e-post therese.lundgren@sca.com eller telefon 060-19 34 44.
Sociala Fonden kommer att behandla och spara personuppgifter.
På vår hemsida finns riktlinjer för bidrag och stipendium, blanketter, samt Integritetspolicy för hantering av personuppgifter.
Med ansökan ska bifogas skriftlig offert från vårdgivaren, och behandlingen får inte påbörjas innan den sökande erhållit
beslut från Sociala Fonden. Sociala Fonden kommer att låta sin förtroendeläkare uttala sig innan beslut fattas.
Vårdgivare ska fakturera Sociala Fonden enligt beslutet.
Bidrag för hälso- och sjukvård är en skattepliktig förmån och kommer att redovisas till Skatteverket efter
påbörjad behandling. Skatten på förmånen regleras i samband med att den slutliga skatten fastställs av Skatteverket.
Bidrag för rehabilitering är skattefri.
Bidrag kan lämnas för inköp av tekniska hjälpmedel som behövs på grund av skada, sjukdom eller handikapp, och
som förbättrar den anställdes förutsättningar att utföra sitt arbete. För dessa bedöms skatteplikt/skattefrihet individuellt från fall till fall.
För alla typer av bidrag till specialistvård betalar den anställde en egenavgift på 2 000 kr.
Beslut meddelas till den sökande via brev, kopia skickas till rehabansvarig/närmaste chef, personalchef samt företagsläkare.
Handläggningstiden är cirka fyra veckor.

Den anställdes uppgifter (sökande)

Namn

Företagets namn

Personnummer

Arbetsplats/avdelning

Adress

Rehabansvarig eller närmaste chef

Postnr och -adress

E-postadress rehabansvarig eller närmaste chef

E-post

Personalchef

Mobilnr

E-postadress personalchef

Anställningsform

Sjukskriven sedan

Remitterande företagshälsovård (behövs ej vid synfelsoperation)

Företagshälsovårdens namn

Telefon

Adress

Postadress

Företagsläkare

E-postadress företagsläkare

Ansökan om bidrag till
specialistvård
Sidan 2 av 2
Sjukvårdsuppgifter
Specialistvård (kan beviljas med max två prisbasbelopp per person och treårsperiod)
Specialistvård - synfelsoperation (kan beviljas med max 50 % av kostnaden för ingreppet, dock max 50 % av ett prisbasbelopp)
Rehabilitering (om kostnaden överstiger ett halvt förhöjt prisbasbelopp). OBS! Svenska Re har en annan blankett!
Tekniskt hjälpmedel (kan beviljas med max ett prisbasbelopp per person och treårsperiod)
Diagnos

Förslag till behandling eller hjälpmedel

Motivering för remittering till specialistvård (ifylles ej vid synfelsoperation)

Beräknad väntetid i allmän sjukvård (ifylles ej vid synfelsoperation eller tekniskt hjälpmedel)
Beräknad kostnad enligt bifogad offert

Saknas offert kommer din ansökan inte att behandlas.

Leverantör specialistvård

Telefon (leverantör specialistvård)

Adress (leverantör specialistvård)

Postadress (leverantör specialistvård)

Intygande av lämnade uppgifter, samt godkännande av personuppgiftsbehandling:

Ort och datum

Underskrift av sökande

Rehabansvarig/närmaste chef intygar att uppgifter om
motivering är korrekta.
Personalchef intygar att uppgifter om
anställning är korrekta, samt att hen har tagit del av ansökan.
Företagsläkaren intygar att uppgifter om
diagnos, behandling och motivering är korrekta.
(Behövs ej vid synfelsoperation)

Underskrift av rehabansvarig eller närmaste chef

Underskrift av personalchef

Underskrift av företagsläkare (behövs ej vid synfelsoperation)

www.scapersonalstiftelserna.com

RIKTLINJER
för specialistvårdsbidrag från SCA och Essitys Sociala Fond
Antagna av styrelsen 2018-09-27, gällande från 2018-07-01. Reviderade 2019-01-01.)
SCA och Essitys Sociala Fonds riktlinjer för bidrag till specialistvård omfattar bidrag till hälso- och
sjukvård inom privat sjukvård. Bidrag kan erhållas för vid långa väntetider eller för vårdinsatser som
inte erbjuds i den offentliga sjukvården.
Villkor
Åtgärderna ska avse hälso- och sjukvård som leder till ökad arbetsförmåga, snabbare återgång till
arbetet och/eller höjd/förbättrad livskvalitet.
Bidrag lämnas till behandlingar inom Sverige och till sådana behandlingar som är godkända av Socialstyrelsen.
Alla anställda hos SCA och Essity i Sverige har möjlighet att söka bidrag till specialistvård. Med
anställda avses tillsvidareanställda och arbetstagare med återkommande säsongsanställning om
minst sex månaders varaktighet per år.
Oavsett om ansökan avser hälso- och sjukvård eller rehabilitering ska ansökan föregås av en
sedvanlig utredning hos den anställdes företagshälsovård.
Följande kategorier ska prioriteras för utredning av företagshälsovård för lämplig åtgärd:




Anställda som identifierats vara i behov av rehabiliterings-åtgärder.
Anställda med lång väntetid för behandling inom offentlig sjukvård.
Anställda med behov av åtgärd som inte finns att tillgå inom den offentliga vården.

Ansökan ska tillstyrkas av den anställdes företagshälsovård, av rehabiliteringsansvarig eller närmsta
chef samt företagets personalchef.
Med ansökan ska bifogas en skriftlig offert från vårdgivaren. Behandlingen får inte påbörjas innan den
anställde erhållit beslut från Sociala Fonden.
Sociala Fonden kommer att låta sin förtroendeläkare uttala sig om ärendet innan beslut fattas.
Kostnader
Respektive arbetsgivarbolag står för kostnader som uppkommer i företagshälsovården med anledning
av remittering till specialistvård.
Vårdgivaren ska fakturera Sociala fonden kostnaderna för specialistvården eller rehabiliteringen, dock
max bidragsdelen.
Sociala Fonden ersätter den anställdes utlägg för reskostnader till och från behandling motsvarande
kostnaden för resa med billigaste färdmedel.
Skattepliktig eller skattefri förmån
Bidrag för hälso- och sjukvård är en skattepliktig förmån och kommer att redovisas till Skatteverket
efter påbörjad behandling. Skatten på förmånen regleras i samband med att den slutliga skatten
fastställs av Skatteverket.
Bidrag för rehabilitering är liksom företagshälsovård och förebyggande behandling skattefri.
Bidrag kan lämnas för inköp av tekniska hjälpmedel som behövs på grund av skada, sjukdom eller
handikapp och som förbättrar den anställdes förutsättningar att utföra sitt arbete. Bidrag för inköp av
tekniska hjälpmedel bedöms skatteplikt/skattefrihet individuellt från fall till fall.
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Begränsningar och egenavgifter
Bidrag till specialistvård begränsas till max två prisbasbelopp per person och treårsperiod.
Bidrag till specialistvårdsbidrag avseende synfelsoperationer begränsas till 50 % av kostnaden för
ingreppet, dock högst 50 % av ett prisbasbelopp.
Bidrag till specialistvård för tekniska hjälpmedel begränsas till max ett prisbasbelopp per person och
treårsperiod.
För alla typer av bidrag till specialistvård betalar den anställde en egenavgift på 2 000 kronor. Avgiften
faktureras från Sociala Fonden i efterskott.
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