
If Vertikal helseforsikring
- for personer tilknyttet NLTs medlemslag
• Frivillig avtale til medlemmer i NLT som ikke er forsikret gjennom en kollektiv avtale i Vertikal Helse
• Tilbud om forsikring til familie av ansatt/medlemmer i NLT som er forsikret i Vertikal Helse



«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

- 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.
 
- Jeg følte meg ikke tatt på alvor. Først ga jeg all informasjon til én 
person, så kom en annen og en tredje med nye papirer. De spurte 
om akkurat det samme, og jeg husker jeg tenkte «har de ikke 
datasystemer her?», forteller Lars Stangjordet.
 
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.
 

- Hele sykehuset luktet av stress og dårlig informasjon. Jeg var usikker 
da jeg kom og usikker da jeg ble skrevet ut. Uforutsigbarhet er det 
verste for en pasient.
 
2016 – ny prolaps – midt i jaktsesongen

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

– 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 rett og slett en gledeshistorie om oppfølging og profesjonalitet, 
forteller 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.

AKTUELT

Raskt tilbake til en aktiv hverdag



If Vertikal helseforsikring inkluderer:

Nyhet; Nå inkludert som standard i If Vertikal helseforsikring:

• 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

• 12 timer psykologisk førstehjelp ved psykiske reaksjoner som skyldes uforutsette hendelser som vold, ran, trafikk-
ulykke eller dødsfall

• 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 

Helseforsikringen som gir deg trygg  
og kvalitetssikret behandling

10 TIMER HOS  
PSYKOLOG

12 TIMER PSYKOLOGISK  
FØRSTEHJELP

HELSETELEFON
24 TIMER I DØGNET

20 DAGER

Garantert spesialistvurdering innen  
10 virkedager og behandling/operasjon  

innen 20 virkedager

KRY
LEGETJENESTE PÅ MOBIL 

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 



Veien til rask behandling

HENVISNING 

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 ”Legetjeneste på mobil”.

FULLMAKTSSKJEMA

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

KONTAKT

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

1 2 3

Hva gjør du når du skal bruke 
helseforsikringen?

HELSETELEFONEN 21 49 24 01 LEGETJENESTE PÅ MOBIL

Inkludert i din helseforsikring
Åpent til kl 22 alle dager

Er barnet ditt stukket av en bie?
Du har feber...

Hva gjør du? Få enkle råd på telefon

21 49 24 01

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

Åpen 24 timer.

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. 


