


• Etablert i 1998 (12. driftsår)

• Forsikringsgiver er Lloyds of London

• Norges største leverandør av helseforsikring

• Norges største private innkjøper av helsetjenester

Fakta om Vertikal Helseassistanse AS

• Medisinsk kompetanse bedrift

• Eget Medisinsk Faglig Råd

• Eget Pasientombud & Personvernombud



• 32 ansatte pr i dag

• Over 40 % markedsandel i Norge

• Ca. 85.000 forsikrede pr. dato

Fakta om Vertikal Helseassistanse AS

• Assistert nærmere 50.000 kunder på snart 12 år

• Ca. 10.500 pasienter i 2009 alene, over 9.000 hittil i år

• 350 Hjertestartere utplassert hos bedrifter



Diagnoser fordelt på spesialitet
2008 (7 445 pas) vs. 2009 (10 345 pas)
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Produktet



Dagens helsevesen kan ikke dekke befolkningens 
behov og vi ser følgene særtrekk i dagens samfunn:

230 000 nordmenn står i helse-kø

102 døgn gjennomsnittlig ventetid

10 % har ventet mer enn 3 år

3 % har ventet mer enn 5 år3 % har ventet mer enn 5 år

Hver 3. langtidssykemeldte står i        
helse-kø   

Sykemeldingene øker

Hver tiende nordmann i arbeidsfør
alder er uføretrygdet



Vertikal Helseassistanse AS

Garantert spesialistvurdering
innen 10 dager

Garantert behandling innen 28 dager. 
Barn 20 dager. 

Forsikringen dekker alle kostnader Forsikringen dekker alle kostnader 
relatert til behandlingsløpet 

Tilbud om en ny uavhengig  vurdering 
av en diagnose som  allerede er stilt

Eget  pasientombud sikrer deg dine 
rettigheter



Hva vi dekker Vertikal

Spesialist

Sykehus

Spesialsykehus

Dagkirurgi

Rehabilitering

Primærlege

Fysioterapeut Psykolog

Kiropraktor

Rtg



Vertikal Helseassistanse AS

Vertikal  sin stemme utad

Camilla Østvold Nina Sandem Cecilie Dahl Marianne Nyhus

Medisinske rådgivere

Camilla Østvold Nina Sandem Cecilie Dahl Marianne Nyhus



Vertikal Helseassistanse AS
- Kvalitet i leveransen -

• Medisinsk råd:

– Leder Prof dr. med Even Lærum

– Hjertespesialist dr med Kjetil Steine

– Kreftspesialist dr med Knut Lothe

– Kirurg dr med Tom Rud

• Sykehus utvelges I samråd med medisinsk råd

• Sykehus og leger godkjennes etter kvalitetsrevisjon av Vertikal

• Praktisk gjennomføring av medisinsk avdeling Vertikal

• Løpende erfarings innsamling medisinsk avdeling

• Aktiv dialog med behandler ved klager

• Endring av hvilke sykehus/leger som benyttes avhengig av prosess











Noen av våre kunder:




