HELSEFORSIKRING
Rask og enkel tilgang til
medisinsk behandling.

Med helseforsikring i If slipper du å vente på behandling. Skulle du bli syk eller
skadet er du sikret behandling i det private helsevesen.
HVA DEKKER HELSEFORSIKRINGEN?
• Operasjon og behandling på privat sykehus eller
spesialist (inkludert kreftbehandling)
• Tilgang til online konsultasjon med allmennlege
• Fysikalsk behandling og psykolog *
• Ny medisinsk vurdering av en annen lege når det er
behov for det («second opinion»)
• Etterbehandling og rehabilitering
Forsikringen dekker også reise og opphold for den som
trenger behandling. Ved større operasjoner dekkes reiseog oppholdsutgifter også for en ledsager.
* Bedriften velger selv hvor mange behandlinger
forsikringen skal dekke.
GARANTI
Vi garanterer operasjon eller behandling hos spesialist
innen 10 virkedager.
HVEM DEKKES AV FORSIKRINGEN?
Forsikringen kan omfatte alle ansatte i bedriften, eller
definerte grupper av ansatte.
DE BESTE PRIVATE SYKEHUS I NORGE OG EUROPA
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.

70206_4 Inhouse NO

Mer informasjon om vårt nettverk finnes
på helsevakten.no

Vil du vite mer?
TA KONTAKT MED OSS PÅ TELEFON 02400
ELLER LES MER PÅ IF.NO/HELSE

VI ORDNER DET PRAKTISKE
Alt som trengs er en henvisning fra fastlegen eller
online-legen, så ordner vi resten.
Vi hjelper deg med:
• å finne fram til det sykehuset eller den spesialisten
som passer best i ditt tilfelle.
• bestilling av time eller innleggelse.
• råd og veiledning i behandlingsperioden
• flybilletter og hotell når det er behov for det.
MEDISINSKE RÅD
Gjennom helseforsikringen har du og din familie tilgang
til gratis medisinsk rådgivning på telefon. Har du spørsmål
om sykdom og helse, kan du ringe 02401 døgnet rundt.
Spørsmålene besvares av erfarne sykepleiere.
ONLINE KONSULTASJON
Forsikringen dekker online konsultasjon med norsk
allmennlege. Trenger du en henvisning, resept på vanlige
legemidler eller bare ønsker å snakke med en lege, kan du
gjøre dette via video. Du kan snakke med legen når og hvor
det passer deg – helt gratis.

VIKTIGE FORSIKRINGER SOM DU
OGSÅ BØR VURDERE
FRITIDSULYKKE OG FRITIDSSYKDOM
De fleste årsakene til uførhet og død finner vi utenfor
arbeidslivet. Vi anbefaler derfor alle bedrifter en forsikring
som utfyller yrkesskadeforsikringen. Denne tilleggs‑
forsikringen dekker ulykker som skjer på fritiden og
sykdom som ikke er yrkesrelatert, for eksempel
hjertesykdom og kreft.

