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For å bruke forsikringen må det foreligge 

henvisning fra allmennlege, kiropraktor 

eller spesialist. All behandling må være 

forhåndsgodkjent av selskapet.

1 Helpline – ditt servicesenter
Helpline består av helsepersonell som 

vet hvilke spesia lister som er gode på 

forskjellige behandlingsbehov. Helpline 

booker time til behandling, samt hjelper 

deg å bestille reise og opphold. 

2 Sykehusinnleggelse  
med og uten operasjon
Vi dekker alle innleggelser på private 

sykehus. 

3 Kreftbehandling
Vi dekker alle utgifter til undersøkelser 

hos spesialist, operasjon, stråle og celle- 

giftbehandling. Helpline finner det syke-

huset i vårt nettverk som er best på din 

kreft-diagnose.

4 Dagkirurgi
Vi dekker alle utgifter til operasjoner, 

dette innebærer nødvendige medisiner 

og utstyr forbrukt under selve opera-

sjonen. Et eksempel på dagkirurgi er 

menisk operasjon.

5 Legespesialist
Vi dekker undersøkelse og behandling 

hos lege spesialist og dagbehandling på 

klinikk eller sykehus. Dette omfatter også 

nødvendige tester og prøver i forbindelse 

med behandling.

6 Fysikalsk behandling
Vi dekker behandling utført av fysio-

terapeut, kiropraktor og/eller naprapat 

med inntil 24 behandlinger til sammen 

per kalenderår.

 

7 Behandlingsgaranti
All behandling har en garantitid på  

14 virkedager.

8 Krisepsykologi
Vi dekker utgifter til inntil 10 behandlinger 

per hendelse til psykologisk førstehjelp/

krisehjelp ved ulykker, dødsfall, alvorlig 

sykdom, overfall eller innbrudd.

9 Ansvarstid og forsikringssum
Det er ingen begrensninger i ansvarstid 

eller forsikringssum. Dette betyr at det 

ikke er noen grense for hvor mange år 

behandlingen dekkes, og det er ingen 

begrensning i forsikringssum.  

 

Forutsetningen er at avtalen er betalt og 

i kraft.

10 Best Care  
– kvalitetsikret nettverk
Vi har avtale med 60 private sykehus, 

herav flere universitetssykehus i  

Skandinavia, Tyskland og Storbritannia. 

Spesialister innen alle medisinske om- 

råder som kreft, rygg og hjerte står til 

din disposisjon.

11 Second opinion
Konsultasjon hos ytterligere en lege-

spesialist for ny medisinsk vurdering 

(second opinion). En per diagnose og 

kun ved livstruende sykdom og skade, 

eller ved særskilt risikofylt behandling. 

Konsultasjonen skal være forhånds-

godkjent av Selskapet.

12  Psykologibehandling  
– tilleggsdekning 
Vi dekker utgifter til psykolog, inntil 

12 behandlinger per hendelse, etter 

he nvisning fra lege.
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