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Ytterligare information avseende avtal om samarbete med First
Insurance AB och Nordic Insurance AB
Rethinking Care Sweden AB:s (”Rethinking Care”) dotterbolag Säkravård Norden AB (”Säkravård”) har, som
tidigare kommunicerats, tecknat avtal med First Insurance AB och Nordic Insurance AB om samarbete avseende
hantering av leverans i en ny sjukvårdsförsäkring för den svenska marknaden samt personskadereglering för
försäkring som ersätter inkomstbortfall. Säkravård kommer i detta samarbete att ansvara för all den skadereglering
samt förmedling av vård som kan uppstå då kunderna drabbas av skada eller sjukdom. Avtalet gäller från och med
den 15 november 2016 och sträcker sig 36 månader framåt. Efter detta förlängs avtalet med ett år i taget med tre
månaders uppsägningstid. Omsättningen för detta avtal beräknas under 2017 att uppgå till totalt cirka 1,5 MSEK och
under 2018 upp emot 2,5-3 MSEK.
Rethinking Cares dotterbolag Säkravård säkerställer en snabb och effektiv leverans vid händelse av skada. Säkravård kommer
i samarbetet med First Insurance AB och Nordic Insurance AB att ansvara för all den skadereglering samt förmedling av vård
som kan uppstå då kunderna drabbas av skada eller sjukdom. Avtalet kommer förutom skadereglering att omfatta leverans av
videokonsultationer från Rethinking Cares dotterbolag Läkartid.nu. Läkartid.nu kommer att leverera videokonsultationer till
försäkringstagarna. Läkartid.nu kan med hjälp av bolagets webbportal (www.lakartid.nu) erbjuda en komplett ärendehantering
med callcenter bemannat med sjuksköterskor, säker mail (krypterade mailkonversationer) samt möjlighet för patienter/kunder
att följa sitt ärende och läsa sin journal. Avtalet med First Insurance AB och Nordic Insurance AB gäller från och med den 15
november 2016 och sträcker sig 36 månader framåt. Efter detta förlängs avtalet med ett år i taget med tre månaders
uppsägningstid. Omsättningen för detta avtal beräknas under 2017 att uppgå till totalt ca 1,5 MSEK och under 2018 upp emot
2,5-3 MSEK.
First Insurance AB kommer under slutet av 2016 att erbjuda en ny sjukvårdsförsäkring till den svenska marknaden där det
franska försäkringsbolaget AXA kommer vara försäkringsgivare. Detta innebär att First Insurance AB kommer paketera
produkten samt jobba för att produkten kommer ut på marknaden. Försäkringslösningen kommer i första hand att erbjudas till
det samägda bolaget Nordic Insurance AB:s kundgrupp som idag uppgår till cirka 12 000 personer. First Insurance AB
utvecklar även en webbportal för att enkelt förmedla försäkringen till bolagets kunder.
First Insurance AB kommer även erbjuda en betalskyddsförsäkring som ersätter betalning av lån då kunden blir sjuk där det
engelska försäkringsbolaget Maiden Life kommer vara försäkringsgivare. Målet är att under slutet av 2016 erbjuda denna
produkt och bolaget har som målsättning att sälja cirka 30 000 försäkringar under 2017.
För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Palmqvist
VD Säkravård Norden och Läkartid.nu Nordic
0735-41 62 63
thomas.palmqvist@lakartid.nu
För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Thafvelin
VD Rethinking Care Sweden AB
+47 920 30 200
fredrik.thafvelin@rethinkingcare.se
För mer information, vänligen kontakta:
Kenneth Granholm
VD First Insurance
0705-71 50 45
kenneth.granholm@firstinsurance.se
Om Säkravård Norden AB
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. Säkravård
Norden AB levererar en effektiv skadereglering och koordinerar alla vårdtjänster till de försäkrade. Med hög kompetens och
lång erfarenhet adderar bolaget ett mervärde till försäkringserbjudandet.
Om First Insurance AB
First Insurance AB är ett växande produktbolag med fokus på att ta fram bra och prisvärda försäkringslösningar som
distribueras på den svenska marknaden exempelvis via försäkringsförmedlare. Försäkringslösningarna skall bidra till att
säkerställa snabba och effektiva vårdinsatser samt en fortsatt god ekonomi om kunden drabbas av skada eller ohälsa.
First Insurance AB erbjuder en bred kompetens inom pension, försäkring och investering, med specialistkompetens inom
Person-, Risk- samt Sport & Idrottsförsäkringsområdet. Bolagets försäkringsspecialister har över 30 års erfarenhet inom
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försäkringsbranschen och mer än 20 års erfarenhet av just personrisk & sportförsäkringar. First Insurance Sverige AB är ett av
Finansinspektionen godkänt och hos Bolagsverket registrerat produktbolag.
Nordic Insurance AB
Nordic Insurance AB är ett försäkrings- och fondförmedlarföretag som erbjuder en bred kompetens inom finansiella tjänster,
hälsoförsäkringar och löneförmåner. Bolagets specialistkompetens finns inom pension, försäkring och investering. Nordic
Insurance AB arbetar såväl mot företag som mot privatpersoner och hanterar idag försäkringslösningar till ca 12 000 kunder.
Nordic Insurance Sverige AB är ett av Finansinspektionen godkänt och hos Bolagsverket registrerat försäkringsförmedlarföretag.
Om Rethinking Care Sweden AB
Rethinking Care Sweden AB (559049-5254) introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande
verksamhetsområden – ”Software as a service”, ”Care as a service” och ”Health as a service”, baserade på hög kompetens inom
såväl hälsooch sjukvårdstjänster som 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. Inom verksamhetsområdet ”Software as
a Service” erbjuder Rethinking Care sammanlänkade IT-tjänster och IT-verktyg som säkrar kvalitet och flyttar tid från
administration till effektiv vård och omsorg. Inom affärsområdet ”Care as a Service” erbjuder bolaget en läkarmottagning på
nätet samt en komplett hantering av privata sjukvårdsförsäkringsärenden. Inom det tredje affärsområdet, ”Health as a Service”,
erbjuder Rethinking Care en komplett företagshälsovård som med IT-teknologi kan bedriva hälsofrämjande, förebyggande och
efterhjälpande insatser mer effektivt. Tillsammans har de tre verksamhetsområdena stor potential att bidra med en lösning till
ett par av samhällets mest aktuella problem – hälsotillståndet på arbetsplatser och det ökande vårdbehovet. Läs mer på
www.rethinkingcare.se.

