
Fra: Roger Fausko [mailto:rogfau@online.no]  
Mail korrespondanse med NIHF. 
Emne: Grunnlisens eller utvidet lisens... 

 
 Hei alle Veteranspillere i NOHA systemet. 

  

Etter flere henvendelser til hockeyforbundet ved Bjørg Sandbæk har jeg fått følgende 

svar på mine/deres spørsmål. 

Følg med i dialogen med forbundet         

  

Hei Bjørg Sandbæk! 

  

Vi i NOHA har fått spørsmål om lisens fra våre medlemmer, det vi lurer på er, hvilke 

skader kan behandling tidligst starte etter 90 dager (eksempler hadde vært fint) dette 

gjelder på grunnlisensen. 

  

Med hilsen 

  

Roger Fausko 

VP NOHA 

  

Da fikk vi følgende svar: 

  

Hei Roger, 

  

Valg av grunnlisens/utvidet lisens; 

Forskjellen på grunn og utvidet forsikring i det nye vilkårsoppsettet er behandlingstiden. 

For grunnlisensen kan behandling tidligst starte etter 90 virkedager, mens det for utvidet 

lisens kan påbegynnes behandling etter 3 virkedager. Oppstart idrettsutredning skjer 

etter 3 dager på begge forsikringene, når utredningen er ferdigstilt og diagnose satt vil 

man for de med grunnlisens først gjøre et forsøk på å løse saken via offentlig helsevesen. 

For de med utvidet vil man i praksis ofte gå direkte til privat behandling, IHS vil i denne 

fasen gjøre en vurdering av hva som er best medisinsk i det enkelte tilfellet. 

  

Bestemmelsene om behandlingstider gjelder ikke for akuttbehandling ( punkt A) og 

tannskader ( punkt H) i Forsikringsvilkårene. For akuttskader er det hensynet til liv og 

helse som gjør at behandlingstidene ikke gjelder. Når det gjelder tannskader er det som 

kjent slik at det offentlige dekker behandling for barn, mens voksne må ta dette privat. 

Dermed har det ingen betydning for skaderesultatet om man venter eller ikke. 

  

Forklaring på Idrettsutredning; 

Idrettsutredning er medisinsk utredning med helsepersonell som har spesialkompetanse 

på idrettsmedisin. IHS har leger, fysioterapeuter, kiropraktorer mv i sitt nettverk som har 

slik spesialkompetanse. Målet med dette oppsettet er å tilby utøverne medisinsk 

behandling som er spesialtilpasset idrettsskader, og dette gjøres av helsepersonell med 

større idrettsmedisinsk kompetanse enn for eksempel det den gjennomsnittlige fastlege 

eller fysioterapeut har.  

  

  

  

Vennlig hilsen 

NORGES ISHOCKEYFORBUND 

Bjørg Sandbæk 

Adm.konsulent 

Tlf. 2102 9632 

  

mailto:rogfau@online.no


Så spurte vi om en mer konkretisering med en liste over skader som ikke vil bli 

behandlet før etter 90 dager: 

  

Hei Roger, 

  

Det er ikke lett å komme med en liste, men det er alle skader som må viderebehandles 

etter at diagnose er satt,  men som nevnt gjelder det ikke akutt behandling. 

  

Hovedforskjellen er ikke skadetyper og summer, disse er erfaringsmessig innenfor både 

dekningsomfang og erstatningssummer basert på historisk erfaring/statistikk).  Dette er 

snakk om behandlingstid og hvor viktig man synes det er å få riktig og relevant 

behandling tidlig, slik at man kommer seg kjappest mulig ut på "banen igjen". 

  

IHS forsøker å få til alle skade inn i det offentlige apparatet, med rett behandling.  

Forskjellen er at på utvidet så kan man "kreve" privat behandling etter 3 dager (dersom 

man ikke får til noe i det offentlige) mens grunndekning kan man kreve privat behandling 

etter 90 dager  (i de aller fleste tilfeller finner IHS løsning i det offentlige før det har gått 

90 dager)  

  

  

Vennlig hilsen 

NORGES ISHOCKEYFORBUND 

Bjørg Sandbæk 

Adm.konsulent 

Tlf. 2102 9632 

  

 Det er umulig å komme med en anbefaling, da det er vanskelig å forstå hvordan dette 

egentelig slår ut. Dette må hver og en ta stilling til selv. 

  

Vi beklager at vi ikke kan være mer konkrete, men det er helt umulig da 

hockeyforbundet svarer noe "ullent" på dette. 

Ved henvendelse til Gjensidige (som forsikrer oss) blir vi avvist og bedt om å kontakte 

forbundet. 

  

Med hilsen 

NOHA 

Roger Fausko 

  

Hvem får hva av lisensbeløpet: 
Lisens er en forsikring, men fordelingen for det som betales i lisens er slik: 
  
60% til forsikringsselskap og Idrettsens Helsesenter(inkludert skadetelefonen) 
Ca 40% til Norwegian Broker (som arbeider med alle våre forsikringer) og NIHF. Det er et Tingvedtak på 
at forbundets inntekter fra dette skal gå til arbeidet med www.hockey.no og administrasjon av 
lisensordningen. Det brukes i dag betydelige beløp på både hjemmeside og utvikling av digitale 
systemer knyttet til kamper og turneringsadministrasjon. 

 

http://www.hockey.no/

