If Vertikal Helseforsikring
- for deg som er tilknyttet en kollektiv avtale i NLT

AKTUELT

«Fredag morgen ringte Elisabeth og fortalte at hun var min personlige
rådgiver. Kun noen få dager senere fikk jeg time på Oslofjordklinikken,
og uka etter ble jeg operert. Det er rett og slett en gledeshistorie om
oppfølging og profesjonalitet»
LARS STANGJORDET

- Jeg er ryggoperert med og uten helseforsikring, så jeg kan fortelle deg
hva som er forskjellen!
Lars Stangjordet (47) fra Raufoss vet at prolaps i ryggen kan sette en stopper for jakta.
- Hvis du kan velge mellom å gå sykmeldt i månedsvis i evig
usikkerhet – og profesjonell, tett oppfølging fra noen som bryr seg,
er det egentlig noe å lure på? Spør friluftsmannen Lars Stangjordet
og tenker tilbake på sin første prolaps og behandlingen på sitt lokale
sykehus.
Han gikk lenge sykmeldt og var frustrert over manglende oppfølging.
Selv om kiropraktoren hadde anbefalt operasjon, gikk det hele tre
måneder før dette i ble vurdert. Uforutsigbarhet er belastende.

Det er rett og slett en gledeshistorie om oppfølging og profesjonalitet,
forteller Lars Stangjordet.
Helseforsikring gjennom jobben
Lars Stangjordet jobber som lean-ansvarlig og har en sentral rolle på
jobben, For arbeidsgiveren hans er det en stor belastning om han går
lenge sykmeldt. Denne gangen var han raskt tilbake på jobb.

I år fikk Stangjordet en prolaps i ryggen. Det var vondt! Så jeg tenkte –
jeg har jo helseforsikring gjennom jobben. Jeg ringer Vertikal Helse!»

- Jeg har en arbeidsgiver som tar vare på sine ansatte og som vet
hva HMS i alle ledd betyr. Å ha medarbeidere i helsekø er dårlig
økonomi. Det er ingen tvil om at helseforsikring er lønnsomt for
en arbeidsgiver, sier Stangjordet og påpeker at kommunikasjonen
mellom den ansatte og arbeidsgiver også blir lettere.

– Papirene ble sendt inn torsdag kveld og fredag morgen ringte
Elisabeth og fortalte at hun var min personlige rådgiver. Kun få dager
senere fikk jeg time på Oslofjordklinikken, og uka etter ble jeg operert.

- Det er ikke så mye å snakke om når siste nytt er at du står i kø.
Vertikal Helse legger til rette for dialog med arbeidsgiver gjennom god
informasjon og klar, tydelig fremdrift.

2016 – ny prolaps

Raskt tilbake på jobb

Helseforsikringen som gir deg trygg
og kvalitetssikret behandling
20 DAGER
Garantert spesialistvurdering innen
10 virkedager og behandling/operasjon
innen 20 virkedager

Helseforsikringen inkluderer*:
• 5 timer utvidet fysikalsk behandling uten henvisning fra legespesialist inkludert i avtalen
• Tilbud til ektefelle/samboer og barn
• Din personlige medisinske rådgiver som følger deg før, under og etter behandling
• Kostnader dekket relatert til behandling, reise og opphold bestilt av Vertikal Helse
• Inntil 10 behandlingstimer hos psykolog ved behandling ved psykiske plager
• 12 timer psykologisk førstehjelp ved psykiske reaksjoner som skyldes uforutsette hendelser
som vold, ran, trafikkulykke eller dødsfall
• Behandling av 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 - legetjeneste på mobil, konsultasjonen gjennomføres som videosamtale
• Digitalt helsekort med viktige telefonnummer og link til pålogging

Nyhet; Nå inkludert som standard i helseforsikring:
KRY
LEGETJENESTE PÅ MOBIL

DIGITALT
HELSEKORT

HELSETELEFON
24 TIMER I DØGNET

10 TIMER HOS
PSYKOLOG

12 TIMER PSYKOLOGISK
FØRSTEHJELP

BEHANDLING MOT
RUSAVHENGIGHET

*Vi gjør oppmerksom på at dette skrivet kun er en presentasjon av helseforsikringen. Fullstendige vilkår og gjeldende unntak finner du på vår nettside www.vertikalhelse.no

Hva gjør du når du skal bruke
helseforsikringen?
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HENVISNING

FULLMAKTSSKJEMA

KONTAKT

Du er hos fastlegen og får en
henvisning til legespesialist, som
f.eks. MR eller ortoped. Du kan også
benytte henvisning mottatt gjennom
vårt produkt ”Legetime på mobil”.

Fyll ut og send inn
fullmaktskjemaet som du finner
på vertikalhelse.no

Når vi har mottatt din fullmakt og
henvisning, tar en medisinsk rådgiver
fra Vertikal Helse kontakt med deg for
rask, trygg og riktig behandling.

HELSETELEFONEN 21 49 24 01

LEGETJENESTE PÅ MOBIL

Er barnet ditt stukket av en bie?
Du har feber...
Hva gjør du? Få enkle råd på telefon

Inkludert i din helseforsikring
Åpent til kl 22 alle dager

21 49 24 01

Her får du enkle råd og informasjon om sykdom og helse.
Erfarne sykepleiere svarer på dine helsespørsmål.
Åpen 24 timer.

Helseforsikringen som dekker alle faser i livet

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.

AKTUELT

«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»
LARS EIKANGER

Jeg har ikke råd til å gamble med helsa mi
Lars Eikanger hadde store hodesmerter om bord i fly, og favoritthobbyen 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.

Litt som å bli oppgradert til business class!

vertikalhelse.no

Markedsledende samarbeid
Gjennom snart 20 år har Vertikal Helse vært ledende på formidling og utvikling av helseforsikring i Norge. Dette har vi oppnådd
ved å sette pasientene i fokus og gi personlig medisinsk oppfølging. Som markedsleder har vi opparbeidet oss unik kompetanse
om det norske helsevesenet og kundenes individuelle behov.
Vertikal Helse er eid av LHL – Landforeningen for hjerte- og lungesyke, en eier som jobber for et bedre liv for alle pasienter.
If og Vertikal Helse har inngått et samarbeid på helseforsikring, hvor Vertikal Helses medisinske kompetanse vil være førende
for alle helserelaterte tjenester. Vi mener at helseforsikringer vil være en sentral del av fremtidens helse-Norge, og nødvendig for
å møte de utfordringer som kommer. Sammen med If skal vi utvikle nye forsikringsprodukter som møter markedets behov, og
hvor fokus på innovasjon, medisinsk kompetanse og gode kunde-/pasientopplevelser står sentralt.
Vi ser hver dag hvilken enorm nytte helseforsikring har for bedrifter og arbeidstakere over hele landet. Gjennom dette
samarbeidet kan vi nå tilby enda bedre produkter, for både bedrift- og privatmarkedet.
Nærmere en halv million nordmenn har helseforsikring i dag og If og Vertikal Helse er den klart ledende aktøren i dette
markedet.

Medisinsk nettverk
Vertikal Helse gir deg tilgang til
et nettverk av samarbeidende
behandlingssteder og sykehus
i Norge og Europa, og vårt
uavhengige medisinske råd
kvalitetssikrer kontinuerlig de
behandlingssteder vi benytter.

Riktig behandling når du trenger det

