
Vilkår – If og Vertikal Helse

Leverandøren og If omtales i fellesskap som Partene og kan i tillegg hver og en omtales som Part.

1. Avtalens bakgrunn, formål og omfang

If  er  Nordens  ledende  skadeforsikringsselskap  med  cirka  3,6  millioner  kunder  i  Norden  og
Baltikum. If tilbyr skade- og livsforsikringer til privatpersoner. 

Vertikal  Helse  er  en  ledende  formidler  og  skadebehandler  av  helseforsikringer  og  er  en
medisinsk kompetansebedrift som tilbyr et bredt spekter av helsetjenester. 

If benytter Vertikal Helseassistanse AS, org.nr. 979 429 096 («Vertikal Helse») for å administrere
skadeoppgjørene  under  helseforsikring/behandlingsforsikring  i  det  norske  markedet
(«Helseforsikring»).  If  kan benytte  seg av Vertikal  Helse til  å  følge opp alle  sider  av  denne
Avtalen, herunder koordinering, godkjennelse og bestilling av undersøkelser og behandlinger,
administrasjon av fakturering og betaling og øvrige forhold under Avtalen.
Partene inngår denne avtalen med formål om å effektivisere skadeoppgjørsprosesser samt å
forbedre  kundetilfredsheten  på helseforsikringsproduktet  hva  angår  kunder  med muskel-  og
skjelettlidelser.

2. Leveranse

2.1. Behandling som dekkes av Avtalen
Leverandøren er ansvarlig for å tilby kunder med Helseforsikring konsultasjoner, undersøkelser
og behandlinger innen gitte tidsfrister.

Leverandøren  rett  til  å  igangsette  utredning  av  kunden  umiddelbart  dersom  årsaken  til
utredningen er i  overenstemmelse med beskrivelse i henvisningen og bestillingen fra Vertikal
Helse. Dersom det er behov for andre undersøkelser enn beskrevet i henvisning og bestilling fra
Vertikal  Helse  skal  Leverandøren  avvente  oppstart  av  undersøkelser  inntil
godkjenning/betalingsgaranti er gitt av Vertikal Helse. 

For  at  behandlingen  som  Leverandøren  skal  utføre  skal  dekkes  av  Helseforsikring,  må
behandlingsforløpet:

a) utføres  etter  norske anerkjente  behandlingsmetoder,  følge de nasjonale  retningslinjer
som  er  alminnelig  akseptert  i  det  medisinske  fagmiljøet  i  Norge,  og  ansees  som
medisinsk nødvendig, rasjonelt og dekke det aktuelle behandlingsbehovet

b) være utført av behandler med offentlig autorisasjon på det aktuelle fagområdet

c) hvis  utført  av  naprapat,  være  medlem av  Norges  Naprapatforbund  og hvis  utført  av
osteopat, være medlem av Norges Osteopatforbund, og

d) være i samsvar med krav stilt i de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter, herunder
lov om pasientrettigheter.

Leverandøren  skal  sikre  at  alle  konsultasjoner,  undersøkelser  og  behandlinger  under  Avtalen
utføres i henhold til ovenstående retningslinjer.

2.2. Rutiner/saksgang/koordinering av behandlingsforløp

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       



Helseforsikring dekker kun undersøkelser og behandling som er forhåndsgodkjent og bestilt av
saksbehandler i Vertikal Helse og hvor sakID/saksnummer/ordreID nr. er oppgitt.  

Leverandøren plikter til å ha en nettbasert timebestilling til det journalsystem som benyttes.
Leverandøren  er  ansvarlig  for  å  ha  tilgjengelige  timer  innen  2  virkedager  i  Leverandørens
nettbaserte timebestilling system.
Gjelder ikke time for psykomotorisk fysioterapi. 

Første tilbudte time skal dokumenteres av Leverandøren.
I de tilfeller skal Leverandøren avklare kundens behov for utredning/behandling samt komme til
enighet med kunden om tid og sted for behandling. 

Saksrelevante journalnotater skal sendes Vertikal Helse på forespørsel. 

Saken lukkes etter et behandlingsforløp er avsluttet. Dersom kunden får tilbakevendende plager 
må kunden kontakte Vertikal Helse for gjenåpning av sak. Dersom det har gått over 3 mnd. etter 
siste behandling må det opprettes ny sak.

Ytterlig saksgang og rutiner er nærmere beskrevet i Bilag 2 - Prosess- og rutinebeskrivelse. 
[Oversendes ved søknad om samarbeid.] Saksgang og rutiner kan endres underveis i 
avtaleperioden og skal følge Ifs til enhver tid gjeldende instrukser for dette.
Begge Parter skal imidlertid vurdere den andre Parts forslag til endringer i Bilag 2, og eventuelle 
endringer skal godkjennes av begge Parter. 

         
2.3. Kompetanse

Leverandøren  bekrefter  at  ansatte  og  konsulenter  (selvstendig  næringsdrivende)  som utfører
behandling, har forsvarlig utdanningsnivå og nødvendige kompetanse, samt autorisasjon innenfor
det aktuelle helsefag. 

If og Vertikal Helse forbeholder seg retten til å be om at enkelte ansatte eller innleide konsulenter
ikke utfører medisinske tjenester under denne Avtalen.  

Leverandøren bekrefter at alle behandlere er autoriserte og ansvarsforsikret.  

Dokumentasjon skal kunne fremvises ved forespørsel fra If eller Vertikal Helse. 

2.4. Kvalitets- og rapporteringskrav

          
Leverandøren er ansvarlig for kvalitetssikring av sine behandlere.

Ved endringer  i  behandlingstilbud eller  personell,  plikter  behandler/klinikk  å oppdatere denne
informasjonen på behandlernettverk.no.

Behandling, journalføring og rapportering skal være av høy kvalitet og utføres i henhold til god
klinisk praksis, og i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning og retningslinjer innenfor
behandlingsområdene.

Leverandøren forplikter seg til å følge «Kloke valg» kampanjen, gjennom å:
a) tilgjengeliggjøre skriftlig materiell til pasientene om kampanjen på venterom o.l., eksempelvis

plakat på lett synlig sted og brosjyrer (med forbehold for smittevernstiltak mot Covid-19),
b) gjennomføre internopplæring blant alt klinisk personale om innholdet i kampanjen og hvordan

klinisk personale skal forholde seg til spørsmål fra pasientene om «Kloke valg».

Leverandøren skal bestrebe

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       



a) å oppnå best mulig behandlingsresultat på færrest mulig behandlinger,
b) å  inndra  pasienten  i  eget  behandlingsforløp,  ved  utarbeidelse  av  mål  og  plan  for

behandlingsforløpet,
c) å benytte maks tre behandlinger pr. uke pr. sak.

Klinikken skal kunne rapportere på KPI’er fastsatt i Bilag 4 – Samarbeidsutvikling.
[Bilag 4 – Samarbeidsutvikling oversendes ved søknad av samarbeid.]

Vertikal Helse forbeholder seg retten til å prioritere behandlingssteder basert på en totalvurdering
av kvalitet, kompetanse, geografi, pris, tilgjengelighet og service.

3. Pris, fakturering og betalingsbetingelser

3.1. Pris
If er ansvarlig for betaling til Leverandøren i henhold til avtalt pris. 

Dersom Leverandøren endrer og/eller utvider sitt tjenestetilbud i løpet av avtaleperioden, skal
Leverandøren sende If informasjon om tilbud og pris på evt. nye tjenester.  

Avtalte priser skal være gjeldende for hele avtaleperioden og avrundes alltid til hele kroner iht.
avrundingsregler. Leverandøren kan ikke kreve noen form for tillegg i prisen, med mindre annet
er avtalt.

     
3.2. Fakturering og betaling

Leverandøren plikter å sende Vertikal Helse en spesifisert faktura via EHF etter hver behandling.
Faktura  skal  være sendt  til  Vertikal  Helse senest  30 dager  etter  undersøkelse/behandling er
gjennomført. Dersom faktura sendes Vertikal Helse etter dette, faller fakturakravet bort. 

Dersom kunden skal  betale  en egenandel,  må Leverandøren kunne ta betalt  av kunden ved
oppmøte på klinikk, evt. sende faktura på egenandel direkte til kunde i etterkant av time uten
fakturagebyr.

Det kan ikke kreves faktura- og/eller administrasjonsgebyr. 

Faktura  skal  inneholde  tilstrekkelig  informasjon  for  å  kunne  kvalitetssikre  iht.  standard  for
elektronisk forsikringsoppgjør.
Se mer informasjon her: behandlernettverk.no/info/elektronisk-fakturering/.

Betaling  skal  skje  etterskuddsvis  av  Vertikal  Helse,  med  30  dagers  betalingsfrist  etter
fakturadato.

Ved  feil  på  faktura,  reklamasjoner  eller  mangelfull  dokumentasjon,  returneres  faktura  til
Leverandøren, og ny faktura, dokumentasjon samt eventuell kreditnota fremsendes. Ny faktura
betales senest 30 dager etter leveransen/faktura/dokumentasjon er brakt i orden.

          Rutiner  for  fakturering  og  betaling  er  nærmere  beskrevet  i  Bilag  2.  [Prosess-  og
rutinebeskrivelse som oversendes ved søknad om samarbeid.] Rutiner for fakturering og betaling
kan endres underveis i  avtaleperioden og skal følge Ifs til enhver tid gjeldende instrukser for
dette.

           Begge Parter skal vurdere den andre Parts forslag til endringer i Bilag 2, og eventuelle endringer
skal godkjennes av begge Parter. 
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4. Ansvarsforsikringer

Leverandøren bærer ansvaret og er forpliktet til å tegne ansvarsforsikring for pasientskader som
kan oppstå under utøvelse av virksomheten. Alternativt er Leverandøren ansvarlig for å påse at
den enkelte lege har tegnet slik ansvarsforsikring. Forsikringen skal gi dekning for pasientskade
som nevnt i pasientskadeloven § 1, jfr. §§ 2-4 og helsepersonelloven § 20. If har rett til innsyn i
forsikringen.  

5. Personopplysninger

Partene har ansvar for at all behandling, lagring og bruk, av personopplysninger skjer i henhold
til den til enhver tid gjeldende lov om personopplysninger og tilhørende forskrifter. 

If skal sørge for at Vertikal Helse alltid har fullmakt/samtykkeerklæring fra kundene ved hvert
skadeoppgjør  som  gir  Vertikal  Helse  rett  til  å  utlevere  og  innhente  saksrelevante
journalopplysninger på vegne av kunden. 

6. Opplysningsplikt

Det  påligger  Partene  gjensidig  informasjonsplikt  i  spørsmål  som kan  være  av  interesse  for
samarbeidet i henhold til denne Avtalen. 

7. Konfidensialitet

Ingen  av  Partene  skal  avsløre  konfidensiell  informasjon  mottatt  fra  den  annen  Part  til
tredjeparter. 

Dersom det er nødvendig å benytte en tredjepart for å oppnå Avtalens formål, skal dette skriftlig
godkjennes  på  forhånd  av  begge  Parter.  Eventuell  tredjepart  skal  undertegne  en
konfidensialitetsavtale med et innhold som tilsvarer Avtalens regulering av dette.

Med konfidensiell  informasjon menes all  type informasjon  - teknisk,  kommersiell  eller  annen,
herunder priser, produktvilkår osv. - uansett om den er dokumentert eller ikke. 
Følgende informasjon anses ikke som konfidensiell informasjon:

a) informasjon som er allment kjent,
b) informasjon som beviselig har vært kjent for en Part før den ble mottatt fra den annen
Part,
c)    informasjon mottatt fra tredjepart eller som kommer til å bli mottatt fra en tredjepart
uten      begrensninger hva gjelder bruk av den.

Partene  får  anvende  konfidensiell  informasjon  mottatt  fra  den  annen  Part  kun  innenfor  det
samarbeidsområde som omfattes av Avtalen.

Denne konfidensialitetsforpliktelsen gjelder både under avtaleperioden og etter at Avtalen har
opphørt.

Partene er enige om at avsløring av en forretningshemmelighet kan medfører økonomisk tap for
den informasjonen tilhører.

8. Taushetsplikt

Leverandøren  er  kjent  med  at  som  oppdragstaker  for  forsikringsforetak  er  man  underlagt
lovbestemt  taushetsplikt  etter  finansforetaksloven  §  9-6.  Taushetsplikten  gjelder  alle  forhold
Leverandøren blir kjent med om kunders eller andres private eller forretningsmessige forhold.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       



Partene er  enige om at taushetsplikten også skal  gjelde enhver  opplysning om ansatte eller
andre oppdragstakere i If og Vertikal Helse.

Taushetsplikten gjelder også etter at oppdraget er avsluttet.

9. Samarbeidsutvikling 

Utviklingen og vedlikeholdet av samarbeidet er regulert i Avtalens Bilag 4 - Samarbeidsutvikling.
[Bilag 4 – Samarbeidsutvikling oversendes ved søknad om samarbeid.]

10. Overholdelse av regelverk og retningslinjer 

Leverandøren forplikter seg til alltid å følge og sikre at selskapets styre, majoritetseiere, ansatte
og leverandører (inkludert underleverandører) alltid følger gjeldende lover, vedtekter, forskrifter
og bransjeregler, samt Ifs etiske retningslinjer som fremgår av Bilag 5. 
[Bilag 5 - Etiske retningslinjer leverandører oversendes ved søknad om samarbeid.]

11. Avtaletid og oppsigelse

11.1. Avtalen gjelder i tre år fra den er signert av begge Parter.
Dersom en av partene ønsker å avslutte avtaleforholdet, gjelder 3 mnd. gjensidig oppsigelsestid i
avtaleperioden. 

           Påbegynt behandling av sikrede skal fullføres etter endt avtaleperiode. 

Ved Avtalens opphør tilbakeleverer hver Part materiale tilhørende den andre Part. 

11.2. Hver av Partene har rett til å si opp Avtalen med umiddelbar virkning dersom den annen Part
begjæres  konkurs,  blir  insolvent  eller  lignende.  Det  samme gjelder  dersom den  annen  Part
vesentlig misligholder Avtalen og ikke retter opp forholdet innen 14 dager fra den dag den annen
Part har bedt om dette. 

Vesentlig mislighold kan f.eks. være gjentatte avvik, overskridelser av garantitiden, manglende
bemanning/kapasitet, manglende rapporter/statistikker, dårlig kvalitet på tjenestene mv.

11.3. Restrukturering hos Leverandøren 

If  har  anledning  til  å  si  opp  Avtalen  med  3  måneders  skriftlig  varsel  dersom  aksjene  i
Leverandøren er gjenstand for et kontrollskifte. Med kontroll menes her kontroll over et flertall av
stemmene som kan avgis på generalforsamling hos Leverandøren,  uavhengig om slik kontroll
oppnås gjennom en eller flere transaksjoner, herunder fusjoner, fisjoner, avtaler eller på annen
måte.

Dersom  Leverandøren  i  avtaleperioden  gjennomgår  en  selskapsrettslig  restrukturering  som
innebærer  at  hele  eller  deler  av  Leverandøren  slås  sammen  med  andre  leverandører  av
helsetjenester (klinikker) som også har avtale med If, skal det være de laveste prisene som blir
gjeldende  dersom  det  er  forskjell  i  prisene  til  Leverandøren  og  klinikkene  som  er  part  i
restruktureringen.  

12. Tvister

Denne Avtalen og alle forhold som utspringer av den, skal reguleres av norsk rett. 
Tvister  som  oppstår  som  følge  av  Avtalen  skal  først  søkes  løst  mellom  Partene  gjennom
forhandlinger. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       



Dersom Partene ikke lykkes å løse tvisten gjennom forhandlinger,  skal  tvisten endelig løses i
henhold  til  de  til  enhver  tid  gjeldende  regler  for  forenklet  voldgift  ved  Oslo  Chamber  of
Commerce’ Institutt for Voldgift og Alternativ Tvisteløsning

* * *

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


