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Helseforsikring og 
sykefravær 
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Tittel og innhold 
med bullets 
Innholdsfeltet kan 
brukes til tekst, bilder 
eller andre 
elementer. 
 
Ønskes annet innhold 
enn tekst, velges 
dette ved hjelp av 
ikonene midt i 
boksen. 
 
Vær oppmerksom på 
at det finnes egne 
layoutmaler for 
heldekkende, 
utfallende bilder. 
 
 
 
NB! Slå gjerne av 
bullets dersom det 
ikke er 
hensiktsmessig med 
bullets foran hver 
tekstlinje. 
 

Helseforsikring – antall forsikrede 
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Skattefordelene for 
kollektive avtaler 

fjernes 
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Skattefordelene for 
kollektive avtaler 

fjernes 

Sintef: 
Helseforsikring 
reduserer ikke 
sykefraværet 
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To-spalter 
Innholdsfeltene kan 
brukes til tekst, 
bilder, grafer eller 
andre elementer. 
 
Ønskes annet innhold 
enn tekst, velges 
dette ved hjelp av 
ikonene midt i 
boksen. 
 
 
NB! Slå gjerne av 
bullets dersom det 
ikke er 
hensiktsmessig med 
bullets foran hver 
tekstlinje. 

Ventetid er viktig!  

•Bedriftene ønsker sikkerhet for 
at ansatte som blir syke kan 
komme raskt til behandling 
- Sykefravær/produktivitet 

•Reduserte ventetider er et 
prioritert helsepolitisk mål for 
regjeringen 

• Likevel – gjennomsnittlig 
ventetid for somatikk er fortsatt 
nesten 60 dager  

•Storebrand Helseforsikring 
garanterer behandling eller 
operasjon hos legespesialist på 
privat sykehus innen 14 
virkedager 
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Bruk av helseforsikring 

• Ca 25 % av ansatte med 
helseforsikring i Storebrand har brukt 
forsikringen. 

• Fysikalsk behandling dominerer.  

• Mesteparten av helsetjenestene 
utføres i offentlig regi 
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Bransjetall fra Finans Norge. 
Samlede erstatninger i 2015 (prognose): Ca 900 mill kr 
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Noen refleksjoner om rapporten 

• "Statistiske analyser viser at vi ikke finner noen effekt av endring i ventetid. … 
ingen grunn til å tro at sykefraværet ville vært lavere med kortere ventetider i 
spesialisthelsetjenesten". 
- Betyr det også at uansett hvor mye ventetidene evt øker, så vil sykefraværet være uendret?  

 

• Ventetid på behandling betyr mye 

 

• Den enkelte bedriften tar utgangspunkt i sine utfordringer 
- Ønsker trygghet for at ansatte for et godt tilbud og kommer raskt tilbake 

- Særlige mindre virksomheter er sårbare for nøkkelpersonells fravær 

 

• Helseforsikring alene kan ikke redusere sykefraværet, like lite som det å inngå IA-
avtale alene kan gjøre det 
- Bedrifter som lykkes med å redusere sykefraværet arbeider helhetlig og systematisk med en rekke 

tiltak. Mange bedrifter bruker helseforsikring som del av en helhetlig tilnærming.  
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Hvorfor helseforsikring?  

• Sikkerhet for rask behandling når sykdom inntreffer 

• Inngår som en del av bedriftens helhetlige satsning på HMS 

• Kundeopplevelsen 
- Informasjon, oppfølging, tilgjengelighet 

• Helseforsikring gir "mye for pengene"  
- Lave premier i forhold til dekningsomfang 

• Second opinion 

• Forsikring gjør private alternativer tilgjengelige for folk flest 

• Den offentlige helsetjenesten trenger utfordrere!  
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