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Virksomhetenes produkt 

– Virksomhetens 
– Valg 
– Interesse 
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Voksende produkt 
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Helseforsikring, antall forsikrede pr 30.6 
 

– Mye? 
– Lite? 
– «Passe»? 

Kilde: FNO 



Hvem kjøper og hvem får? 

4 

– Mange virksomhetstyper 
 
 
 
 
 

– Både store og små 
 
 
 
 

– Alle eller utvalgte 7 av 10 forsikrer alle ansatte  
- økende tendens 

Kilde: If/Opinion Perduco 



Hvorfor kjøper virksomhetene? 

5 Kilde: If/Opinion Perduco 



Hvorfor kjøper virksomhetene? 
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Hei Britt. 
  
Jeg har i dag snakket med personalsjefen i 
…  
  
Hun ville på vegne av bedriften si at de var 
veldig fornøyd med helseforsikringen og If 
som leverandør. Ikke bare fordi de raskt har 
fått hjelp men også fordi de ansatte hos If 
som sitter og tar i mot telefoner var veldig 
imøtekommende og hyggelig og servicen 
var helt suveren. Dette var tilbakemeldinger 
hun har fått fra de ansatte som har vært i 
kontakt med If og henne selv. 
  
Litt hyggelig å gi dere skryt på en grå dag!! 
Bring det videre hvis det er fler hos dere 
som er involvert i kunden. 
  
God ettermiddag!! 

Hei, 
  
Ønsker å gi dere en tilbakemelding fra 
transportbedriften … som tidligere har inngått 
avtale om helseforsikring for alle sine ansatte 
sjåfører.  
Daglig leder … ringte i går ens ærend for å skryte 
av helseforsikringen vår.  
Den ansatte sjåføren Rune har slitt med et kne og 
hadde behov for en menisk operasjon, og han ble 
stående på venteliste i det offentlige og så ingen 
løsning før de tok kontakt med helsevakten i if som 
ordnet med time for undersøkelse, operasjon, 
etterbehandling hos fysioterapi, samt ordnet alt det 
praktiske med papirer osv. Rune ble operert i 
kneet i løpet av 14 dager og trodde ikke det han 
opplevde. Rune og bedriftsleder … er bare så 
imponerte over if sin helseforsikring at de ikke får 
rost denne nok. Rune går nå til Fysioterapi og 
håper å få komme i jobb igjen på nyåret. 



Hvordan påvirkes «Helse-Norge»? 
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55% 31% 

8% 

4% 2% 
Antall “skader” 2011 (ca 87.500) 

Fysioterapi/
kiropraktor ol.
Legespesialist/
diagnostikk
Operasjon

Rehabilitering ol.

Psykolog/psykiater

Kilde: FNO 



Oppsummering 

– Helseforsikring tegnes av virksomheter 
– Kjøpes på frivillig basis, i virksomhetens interesse 
– Øker jevnt år for år 
– Kjøpes av alle typer virksomheter, mest vanlig å forsikre alle ansatte 
– I følge virksomhetene er Helseforsikring et populært ansattegode og bidrar til 

redusert sykefravær  
–  Gode «bli frisk»-kundehistorier bidrar til økt interesse 
– De fleste skadetilfeller er knyttet til fysioterapi/kiropraktor-behandling  
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Helseforsikring bidrar til samfunnets verdiskapning ved at  
• ansatte kommer raskt tilbake i arbeid 
• det skapes flere private virksomheter/arbeidsplasser i «Helse-Norge» 
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