If helseforsikring
Super
BOLIGBYGGELAGENES PARTNER AS
I samarbeid med If kan Boligbyggelagenes Partner AS tilby helseforsikring til
medlemsbedriftene. Med helseforsikring er den ansatte sikret rask behandling i det private
helsevesen.

MED IF HELSEFORSIKRING ER DU SIKRET

- operasjon og behandling på privat sykehus eller
spesialist (inkludert kreftbehandling)
- behandling hos kiropraktor og fysioterapeut*
- psykolog – inntil 10 behandlinger
- ny medisinsk vurdering av en annen lege når det er
behov for det (”second opinion”)
- etterbehandling og rehabilitering
* Forsikringen dekker inntil 36 behandlinger hos
fysioterapeut / manuellterapeut / kiropraktor /
naprapat / osteopat pr. år.
NETTVERK AV PRIVATE SYKEHUS OG
SPESIALISTER

Vi bruker de beste private sykehusene i Norge og
Europa. Forsikringen dekker også reise og opphold for
den som trenger behandling, og ved større operasjoner
også for en ledsager. Vi bruker fortrinnsvis sykehus og
spesialister i Norge og Norden, men finner vi ikke
kompetansen eller ledig kapasitet her, bruker vi vårt
nettverk i Europa.
GARANTI

Vi garanterer at du får behandling innen 14
virkedager. Garantien gjelder når du har vært hos
fastlegen din og fått rekvisisjon for utredning eller
behandling.

Vi ordner det praktiske med transport og sykehusinnleggelse, eller time hos spesialist. Spesialutdannet
personell finner fram til det sykehuset eller den
spesialisten som passer best.
SLIK KONTAKTER DU IF

Telefon:
E-post:
Internett:
Postadresse:

815 58 099 (døgnet rundt)
helse@if.no
www.helsevakten.no
If, Postboks 240, 1326 Lysaker

Ved behov for akutt psykologisk førstehjelp kan If
Psykologvakt kontaktes direkte på telefon 22 96 50 07.
MEDISINSK TELEFONHJELP – 02401

Gjennom helseforsikringen har du og din familie tilgang
til en gratis medisinsk rådgivningstjeneste. Hit kan du
ringe dersom du har spørsmål om sykdom og helse.
Spørsmålene besvares av erfarne sykepleiere. Ring
telefon 02401 (døgnåpen).

www.helsevakten.no
Vi har laget en nettside som gjør det enklere for deg
å bruke helseforsikringen.
På www.helsevakten.no finner du informasjon om
hva forsikringen dekker og hvordan vi kan hjelpe
deg.

SLIK BRUKER DU HELSEFORSIKRINGEN

Vi trenger henvisning fra fastlegen din hvis det er snakk
om legespesialist eller bildediagnostikk. Vi trenger ikke
henvisning hvis det gjelder fysioterapeut, kiropraktor
eller psykolog.
If skal alltid kontaktes før behandling starter. Deretter
kan du overlate resten til oss.

Siden inneholder en oversikt over de private
sykehusene og spesialistene du kan velge å bruke –
og du kan enkelt be oss bestille time for deg.
Du kan selvfølgelig også alltid ringe til oss, døgnet
rundt, på telefon 815 58 099.

