
Helseforsikring

Akademisk unødvendig,  
politisk uønsket,  
…..faktisk påkrevet!
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Hva er forsikring?

Utbetalinger som skal hjelpe deg økonomisk, på en eller 
annen måte

Vi er vant til å tenke dødsfall og uførhet

Men når helseforsikring kom ble det liv!

Kritisk sykdom kom i 1995 og skapte store overskrifter 
– men bare glede hos de som "hadde skoen på"

Hvorfor trenger vi forsikringer ved dødsfall men ikke 
helse? 

Er opphisselsen politisk begrunnet eller frykt for det 
nære, ubehagelige? 



Hva er helseforsikringer

Det samme som annen forsikring

Den skal dekke et behov for kunden og gi en følelse 
av sikkerhet 

Det er ikke myndigheter, forskere, forsikringsselskap 
eller andre som definerer den enkeltes behov men 
den enkelte selv

Det er derfor viktig å påpeke behov og vise 
eksempler 

- på en balansert måte, naturligvis



Helseforsikring for bedrifter? 

Hvem skal ta ansvar for en bedrifts risiko? 

Styret er vant til å tenke brann, konkurrenter og 
økonomi

Når en sentral medarbeider blir stående i helsekø og 
tiden renner ut for prosjektet, har da styret gjort jobben 
sin? 

Hvem skal bestemme om det er behov for denne 
forsikringen? 



Offentlig helsetilbud:
Estimert operasjon etter 
6 måneder

Storebrand Helse:
Opererte pasienten etter 
3 ½ uke!
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Kreftforsikring

Dersom alle hevder det er så godt sosialsystem i 
Norge at for eksempel kreftforsikring er unødvendig, 
hvorfor kjøper folk det da?

- Sleipe selgere?
- Altså: dumme kunder?

- Skremselspropaganda?
- Altså noen tusen helt like sleipe ansatte i bransjen?

- Eller fordi Kreftforeningen vet at det faktisk er dyrt å bli 
så syk

- Eller fordi noen tør stå frem og fortelle sin historie? 





Helseforsikringer

Barn blir prioritert på norske sykehus

Greit det, og det tror vi på.

Men er snittventetid på 100 dager kort eller lenge?

Når Aftenposten gjennom mange dager setter 
fingeren på manglende psykiatrisk hjelp til barn, er 
da vår barneforsikring unødvendig?

- Hvem skal bestemme det og skal ikke barn få de samme 
valgmuligheter som voksen? 

Vi er et land med 4.7 millioner krevende kunder.

Hvorfor skal noen forsøke lure alle disse med at vårt 
helsevesen er best i alt? 







Vårt syn

Helseforsikringer er et meget viktig 
forsikringsområde for mange 

- Både bedrifter og private

Helseforsikring svekker ikke tilliten til eller tar 
ressurser fra det offentlige helsevesen

Helseforsikring øker kompetansen i det samlede 
helse-Norge

Helseforsikring demokratiserer det private 
helsetilbudet og gir kundene tilgang til et 
internasjonalt tilbud av kompetanse de ellers bare 
måtte se enkelte akademikere, politikere og svært 
rike nordmenn kunne benytte seg av 


