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17% av alle personskader registrert på 
sykehus er idrettsskader:

20% ski-idretter

12% håndball

33% fotball

- Snitt én spiller seg per kamp slik at hun/han 
ikke kan trene eller spille fotball dagen etter

- 60% akutte og 40 % belastningsskader

Idrettsskader i Norge 

10 år skadestatistikk fra Tippeligaen



Noen av forsikringene til Norges Fotballforbund

Fotballforsikring ïGrunnforsikring

Obligatorisk

Fotballforsikring ïUtvidet forsikring

Velges individuelt

Landslagsforsikring

Reiseforsikring



Dekning i fotballforsikringen

ω Idrettens Skadetelefon som det naturlige kontaktpunkt ved behov for råd eller 
ved behandling av skader

ω Akutt skade er skade på legemet som oppstår plutselig og uforutsett og som 
inntreffer i forsikringstiden i forbindelse med organisert idrettsutøvelse

ω Belastningsskade er skader på legemet som oppstår over tid på grunn av 
belastning relatert til idretten og som inntreffer i forsikringstiden, for 
eksempel Runners knee og DƛƭƳƻǊŜΩǎgroin

ω Kognitiv lidelse er en mental lidelse relatert til idretten og som inntreffer i 
forsikringstiden. Eneste diagnose er spiseforstyrrelse

ω Ulykkesskade er skade på legemet forårsaket ved en plutselig begivenhet og 
som inntreffer i forsikringstiden i forbindelse med organisert idrettsutøvelse 

ω Ulykkestilfelle som inntreffer i forsikringstiden ved reise og opphold i 
forbindelse med organisert idrettsutøvelse



IDRETTENS SKADETELEFON

RING 

04420 

IDRETTSKADER FOREBYGGING REISEMEDISINIDRETTSMEDISIN

UTREDNING

BEHANDLING

RådgivningOPPFØLGING

Bistand 

ved skade

òJeg hßrer knepping i kneet 

når jeg bøyer det, er det noe 

jeg bßr f¬ undersßkt?ò

òJeg har vÞrt sengeliggende 

med feber i en ukes tid, når 

kan jeg trene igjen?ò

òHvordan kan jeg forebygge 

korsbåndskader?ò

òJeg skal p¬ treningsleir til 

Afrika. M¬ jeg vaksineres?ò



Behandlernettverk

έ±ƛ ƘŀǊ тл ƪǾŀƭƛǘŜǘǎǎƛƪǊŜŘŜ
behandlingssteder i bƻǊƎŜέ

Se: www.idrettshelse.no

http://www.idrettshelse.no/


Endringer i Fotballforsikringen

Å Tilgang til Idrettens skadetelefon

Å Alle har fått en behandlingsgaranti

Å Kvalitetssikret behandlernettverk 

Å Dekning ved spiseforstyrrelse

Å Dekning for belastningsskader

Å Dekker spillere under 13 år

Å Reisekostnader som en egen ytelse

Å Radiologi til offentlige egenandeler

Å Redusert premie på utvidet forsikring

Å Flere får raskere hjelp for de samme pengene!
Se: www.fotballforsikring.no



Ytelser 2011
Ytelse Grunnforsikring Utvidet

Pålagt Frivillig

A Idrettens Skadetelefon

Callsenter som gir råd og skaffer behandling

Ja Ja

B Undersøkelse og behandling av akutte skader:

Undersøkelse og behandling belastningsskader:

Undersøkelse og behandling av spiseforstyrrelse:

4.000,-

1.000,-

25.000,-

10.000,-

10.000,-

25.000,-

C Operasjon (Spesialist i kirurgi )

Dekker ikke operasjon av belastningslidelser i grunnforsikring

15.000,- 50.000,-

D Billeddiagnostikk (MR, CT, Ultralyd og røntgen) 3.000,- 3.000,-

E Tannlege 35.000,- 50.000,-

F Reiseutgifter 2.500,- 4.000,-

G Ulykkesdødsfall:

ved død

utbetales til ektefelles /samboer

til barn under 20 år

50.000,-

150.000,-

50.000,-

50.000,-

150.000,-

50.000,-

H Progressiv invaliditet:

5 % til 50 %

50 % til 100 %

15.000-150.000,-

150.000-600.000,-

15.000-150.000,-

150.000-600.000,-

Egenandel

Gruppe B, C, D og E 

(Det betales kun en egenandel pr skade/ulykke/lidelse)

1.000,- 1.000,-

Behandlingsgaranti

Frist for oppstart undersøkelse/behandling 3 mnd. 10 virkedager



Priser 2011
Grunnforsikring Tillegg for utvidet 

forsikring

Pålagt Frivillig

Elitefotball Individuell forsikring Individuell forsikring

Tippeligaen 1.200,- 1.700,- *

Adeccoligaen 1.200,- 1.700,- *

Toppserien 1.200,- 1.000,- *

Seniorfotballen (menn og kvinner) Lagsforsikring Individuell forsikring

2. divisjon menn 28.000,- 1.100,-

1. divisjon kvinner 18.000,- 900,-

3. divisjon menn 18.000,- 900,-

4. divisjon menn 15.000,- 900,-

Lavere div - 11-er 9.000,- 900,-

Lavere div - 7-er og 5-er 4.000,- 900,-

Ungdomsfotball (0 -19 år) Lagsforsikring Individuell forsikring

Alle klasser, 11'er, 7'er og 5'er Gratis 800,-

Old boys/girls Lagsforsikring Individuell forsikring

11'er 6.000,- 1.900,-

7'er og 5'er 4.000,- 1.900,-

Futsal Lagsforsikring Individuell forsikring

Eliteserien 5.000,- 900,-

Lavere divisjoner 5.000,- 900,-

* Utvidet forsikring for elitefotballen må tegnes per lag. Prisen er 1.000,- høyere hvis den tegnes individuelt.



Hvorfor velge NFFs utvidede forsikring og 

ikke privat behandlingsforsikring?

Á Meget konkurransedyktig premie

Á Slipper dobbeltbetaling for de ytelsene som allerede er dekket i grunnforsikringen

Á En behandlingsfrist på 10 virkedager

Á En dekning som er tilpasset behovet til klubb og spiller:

- Tilgang til MR-undersøkelse innen 24 timer

- Dekning for de vanligste belastningsskadene ïsom er nesten 40 % av alle skader

- Ikke sykdommer og skader som òbßrò behandles i det offentlige helsevesenet

- òSecond opinionò vurderinger hos Idrettens Helsesenter

- Krever ikke henvisning fra lege

- Utredning og behandling i et kvalitetssikret behandlernettverk innen Idrettsmedisin

Á Utredning og behandling kan utføres av klubbens medisinske støtteapparat hvis de er 

en del av behandlernettverket, men det er AGS Forsikring som godkjenner og Idrettens 

Skadetelefon som bestiller behandling



Hvordan bestille utvidet forsikring?

www.fotballforsikring.no

http://www.fotballforsikring.no/


Hva gjør du ved skade

1. Skade eller lidelse

3. Registrer skademelding (www.fotballforsikring.no)

2. Utfør akutt skadebehandling Ring IST  på 04420 for bistand

5. Idrettens Skadetelefon (IST) tar kontakt med spiller -

uavhengig om det er dekning i forsikringen

4. AGS Forsikring vurderer forsikringsdekning

6. Idrettens Skadetelefon bestiller utredning og 

behandling i et kvalitetssikret behandlernettverk

7. Idrettens Skadetelefon følger opp spiller til etter 

gjennomført behandlingen



Meld skade

www.fotballforsikring.no

http://www.fotballforsikring.no/


Idrettens Skadetelefon
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