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Säkravård Norden tecknar avtal om samarbete med First
Insurance och Nordic Insurance
Säkravård Norden AB har tecknat avtal med First Insurance och Nordic Insurance om samarbete kring hela deras hantering av
leveransen i en ny sjukvårdsförsäkring för den svenska marknaden.
Rethinking Care Sweden AB:s dotterbolag Säkravård säkerställer en snabb och effektiv leverans vid händelse av skada och
dotterbolaget Läkartid nu kommer att leverera videokonsultationer till de försäkrade. Läkartid.nu kan med hjälp av sin
webbportal (www.lakartid.nu) erbjuda en komplett ärendehantering med callcenter bemannat med sjuksköterskor, säker mail
(krypterade mailkonversationer) och möjlighet för patienter/kunder att följa sitt ärende och läsa sin egen journal. Samarbetet
kommer även innefatta personskadereglering rörande betalskyddförsäkringar.

För mer information kontakta:
Thomas Palmqvist
VD Säkravård Norden och Läkartid.nu Nordic
0735-41 62 63
thomas.palmqvist@lakartid.nu

För mer information kontakta:
Kenneth Granholm
VD First Insurance
0705-71 50 45
kenneth.granholm@firstinsurance.se

För mer information kontakta:
Fredrik Thafvelin
VD Rethinking Care Sweden AB
+47 920 30 200
fredrik.thafvelin@rethinkingcare.se

Om First Insurance
First Insurance är ett växande försäkringsförmedlarföretag med fokus på att ta fram bra och prisvärda försäkringslösningar,
säkerställa snabba och effektiva vårdinsatser samt att du har en fortsatt god ekonomi om du drabbas av skada eller ohälsa.
First Insurance erbjuder en bred kompetens inom pension, försäkring och investering, med specialistkompetens inom Person
Risk samt Sport & Idrottsförsäkringsområdet. Våra försäkringsspecialister har över 30 års erfarenhet inom
försäkringsbranschen och mer än 20 års erfarenhet av just personrisk & sportförsäkringar. First Insurance Sverige AB är ett
av Finansinspektionen godkänt och hos Bolagsverket registrerat försäkringsförmedlarföretag. First Insurance kommer
tillsammans med det franska försäkringsbolaget AXA samt engelska försäkringsbolaget Maiden Life ta fram
sjukvårdsförsäkringar samt försäkringar för betalskydd till den svenska marknaden.
Om Säkravård
Säkravård Norden AB ingår i koncernen Rethinking Care Sweden AB. Säkravård arbetar som en partner till försäkringsbolag
och står för en komplett och kostnadseffektiv hantering av privata sjukvårdsförsäkrings- och personskadeärenden.
Vi levererar en effektiv skadereglering och koordinerar alla vårdtjänster till de försäkrade. Med hög kompetens och lång
erfarenhet adderar vi ett mervärde till försäkringserbjudandet.

Om Rethinking Care Sweden AB
Rethinking Care Sweden AB (559049–5254) introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande
affärsområden – ”Software as a service”, ”Care as a service” och ”Health as a service”, baserade på hög kompetens inom såväl
hälso- och sjukvårdstjänster samt egna IT-verktyg utvecklade för vården. Målet är enkelt och tydligt: Mer vård och mindre
resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Läs mer på www.rethinkingcare.se

