
Helseforsikring



Helseforsikringen som gir deg trygg 
og kvalitetssikret behandling

• Din personlige medisinske rådgiver som følger deg før, under og etter behandling 

• Kostnader dekket relatert til behandling, reise og opphold bestilt av Vertikal Helse

• Fysikalsk behandling etter henvisning fra legespesialist

• Inntil 10 behandlingstimer hos psykolog for behandling ved psykiske plager

• Inntil 12 timer psykologisk førstehjelp ved psykiske reaksjoner som skyldes uforutsette 
hendelser som vold, ran, trafikkulykke eller dødsfall

• Behandling av spill- og rusavhengighet

• Opptrening etter operasjon dersom foreskrevet av behandlende legespesialist 

• Tilbud om second opinion av diagnose som allerede er stilt av legespesialist 

• Vertikal Formidling - en tjeneste som gir deg råd og bistand med eller uten forsikringsdekning 

• Blir du operert får du et eget telefonnummer som du kan ringe i fem dager etter operasjon

• Døgnåpen Helsetelefon for hele familien; for enkle tips og råd 

• KRY – legetime på mobil, konsultasjonen gjennomføres som videosamtale

Velg mellom 10 eller 20 virkedager behandlingsgaranti:

Garantert spesialistvurdering innen 7 virkedager og 
behandling/operasjon innen 10 virkedager

Garantert spesialistvurdering innen 10 virkedager og 
behandling/operasjon innen 20 virkedager

Helseforsikringen inkluderer*:

Inkludert som standard i helseforsikringen:

KRY 
LEGETIME PÅ MOBIL

DIGITALT 
HELSEKORT

HELSETELEFONEN
24 TIMER I DØGNET

10 TIMER HOS PSYKOLOG 12 TIMER PSYKOLOGISK 
FØRSTEHJELP

BEHANDLING MOT 
RUSAVHENGIGHET

10 dager

20 dager

*Vi gjør oppmerksom på at dette skrivet kun er en presentasjon av helseforsikringen. Fullstendige vilkår og gjeldende unntak finner du i 
forsikringsvilkåret.



Jeg har ikke råd til å gamble med helsa mi

Lars Eikanger hadde store hodesmerter om bord i fly, og favoritt-
hobbyen dykking ble umulig. Takket være sin helseforsikring er han 
nyoperert og planlegger dykkerdrømmen i Karibia.

– Det gjorde skikkelig vondt. Jeg fikk et voldsomt trykk 
hodet, og slet med å utlikne trykket i ørene. Helsa mi 
er viktig for meg, og jeg har ikke råd til å ikke funke. 
Derfor har jeg helseforsikring, forteller en nyoperert 
Lars Eikanger.

Eikanger er en bauta i norsk radio, og har en stemme 
alle har et forhold til. Han startet Radio 1 allerede 
på 80-tallet, og har vært en del av eteren siden. Han 
er selvstendig næringsdrivende og hovedforsørger 
i familien. Han har faktisk ikke råd til å være syk og 
borte fra jobb. 

Helseforsikring – et forbilde for det offentlige
– Fra jeg kontaktet legen og sendte papirene til 
Vertikal Helse, gikk det bare «schmækk schmækk»
- og samtidig så profesjonelt og ryddig, forteller Lars 

Eikanger. Ved det offentlige sykehuset han sokner til, 
er det 30 uker ventetid på utredning, 24 uker ventetid 
på dagbehandling eller innleggelse. Eikanger ble 
henvist, utredet og behandlet ved et privat sykehus i 
Oslo i løpet av 10 dager.

– Å ha helseforsikring er en opplevelse av hvordan 
helsevesenet burde virke. Det var effektivt, og 
samtidig svært grundig. Legene gikk ikke etter første 
og beste konklusjon. Jeg hadde skjev nesevegg 
som ga vonde bihuler, tetthet og problemer med 
trykkutligning. Jeg var hos tre spesialister som 
vurderte situasjonen. Resultatet ble en operasjon 
via øret – og ikke nesa slik de først trodde, forteller 
Eikanger som nå er operert og tilbake i full jobb med 
daglige radiosendinger i Radio Norge.

Det føles litt som å bli oppgradert til 
business class på flyet når du ikke forventer 

det. Det er litt hyggeligere, og de du møter 
ser deg litt dypere inn i øya. Det er en følelse 

av å bli prioritert. Og det kjennes faktisk 
veldig godt”

“

AKTUELT



Helseforsikringen leveres i samarbeid med If

Inkludert i din helseforsikring

Fri tilgang til Helsetelefonen
Her får du enkle råd og informasjon om 
sykdom og helse. Erfarne sykepleiere svarer 
på dine helsespørsmål døgnet rundt.

KRY - Legetime på mobil
Gjennom KRY kan du enkelt bestille legetime 
og treffe en lege via video, når og hvor det 
passer deg. Du kan få e-resept og henvisning. 

HELSETELEFONEN 21 49 24 01 LEGETIME PÅ MOBIL

HELSETELEFONEN 
 
Når kan jeg ringe Helsetelefonen?
Helsetelefonen gir deg svar på spørsmål om 
alt fra febersyke barn, utslett og brystsmerter, 
til hvilken vaksine du trenger når du skal på 
reise. Erfarne sykepleiere vil kunne svare på 
dine helsespørsmål døgnet rundt.
 
Erfarne sykepleiere gir deg kvalifiserte råd
Spørsmålene besvares av erfarne sykepleiere 
som benytter et verdensledende system for 
medisinsk rådgiving. Systemet gjør det mulig 
å stille deg de rette spørsmålene så du får de 
beste rådene om hva du bør gjøre i en gitt 
situasjon.

Helseopplysninger behandles konfidensielt
Det utveksles ingen helseopplysninger 
mellom oss og Helsetelefonen. For at 
Helsetelefonen skal ha oversikt over hvem 
som har tilgang, sender vi imidlertid over 
informasjon om hvem som kan bruke 
tjenesten.

LEGETIME PÅ MOBIL

Du sparer tid
Det kan noen ganger være lang ventetid hos 
fastlegen eller du har behov for å komme 
i kontakt med en lege på kveldstid. Med 
KRY kan du kontakte en lege via video, 
på hverdager mellom kl 07-22 og i helger 
mellom kl 08-22. Forsikredes barn under 18 
år kan også bruke denne tjenesten.

Hvordan fungerer det?

• Du laster ned appen KRY på mobil eller 
nettbrett, registrerer deg og oppretter profil

• Når behovet oppstår kan du bestille en time 
online

• Deretter logger du inn med BankId

• Beskriver så symptomer og svarer på enkle 
spørsmål. Du kan også laste opp bilde

• Du mottar en bekreftelse på timeavtale

• Timen med allmennlegen gjennomføres 
som videokonsultasjon og du får råd, 
resepter og henvisninger ved behov


