Elektroimportøren gir deg FRISK ENERGI

Elektroimportøren og Idrettsmedisinsk Avdeling
Vi lever nå i en tid hvor verdien av vår helse har blitt enda tydeligere. Pandemien har
dessverre gjort sykdom til et synlig hverdagsproblem og myndighetenes restriksjoner
har gjort oss mer inaktive. Elektroimportøren har derfor et brennende ønske om å forebygge og behandle sykdom hos egne og partneres ansatte. I samarbeid med Idrettsmedisinsk Avdeling presenterer Elektroimportøren derfor produktet FRISK ENERGI som gir
gratis adgang til trening og behandling.
Idrettsmedisinsk Avdeling er en kjede av klinikker som tilbyr medisinske og fysikalske
tjenester, trening og rehabilitering. Vi jobber tverrfaglig og tilbyr våre tjenester til alle.
Våre erfarne behandlere utfører utredning og behandling av sykdom og skade samt
treningsveiledning til dem som trener i våre lokaler. Idrettsmedisinsk Avdeling fungerer
dermed som en medisinsk klinikk, fysikalsk klinikk og treningsstudio under samme tak.
Idrettsmedisinsk Avdeling jobber tett på toppidretten og leverer tjenester til både lag
og individuelle utøvere helt i toppen av norsk idrett. Ideen bak Idrettsmedisinsk
Avdeling er å overføre kompetanse og arbeidsmetoder innen toppidrett til enhver
pasient som måtte trenge behandling og rehabilitering av sykdom eller skade.
Tilrettelagt trening er en viktig del av dette.
Idrettsmedisinsk Avdeling koordinerer de helsetjenester som behandlingsavtalen
omfatter. Er en ansatt syk og trenger legetilsyn, vil en raskt få time til videokonsultasjon
hos vår allmennlege. Trenger den ansatte fysikalsk behandling tilbyr vi time til
fysioterapeut. På neste side vil dere finne fullstendig oversikt over de tjenester
behandlingsavtalen omfatter.

Fordeler med FRISK ENERGI:
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Den ansattes helse ivaretas av bedriften
Rask utredning og behandling kan redusere sykefraværet
De ansatte får tilgang til et kvalitetssikret behandlernettverk
De ansatte får personlig oppfølging i hele behandlingsperioden
Trening som behandling står sentralt i pasientbehandlingen
Det foretas ingen helsevurdering av de ansatte før signering av avtalen

FRISK ENERGI fra Elektroimportøren omfatter:
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Allmennlege
Fysikalsk behandling
Psykolog
Trening
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Bildeundersøkelser
Legespesialist
Dagkirurgiske inngrep
Reiseutgifter til behandling

Allmennlege
Videokonsultasjon hos allmennlege på dagen.
Ubegrenset tilgang.

Fysikalsk behandling
Behandling hos fysioterapeut, manuellterapeut,
kiropraktor, naprapat, osteopat eller medisinsk
akupunktur innen 10 virkedager. 16 konsultasjoner
per år.

Psykolog
Videokonsultasjon hos psykolog innen
10 virkedager. 8 konsultasjoner per år.

Trening
Ansatte kan benytte seg av lokalt treningssenter.

Bildeundersøkelser
Avtalen dekker utredning med MR, røntgen, CT
og ultralydundersøkelse innen 20 virkedager
etter henvisning fra allmennlege.

Legespesialist
Konsultasjon garanteres innen 20 virkedager etter
henvisning fra allmennlege. 4 konsultasjoner per år.

Dagkirurgiske inngrep
Operasjon garanteres innen 20 virkedager etter
vurdering fra legespesialist.

Reiseutgifter til behandling
Avtalen dekker reiseutgifter når reiseavstanden
er mer enn 100 kilometer èn vei.

FRISK ENERGI – trening og behandling
Allmennlege
Fysikalsk Behandling
Psykolog
Trening
Bildeundersøkelser
Legespesialist
Dagkirurgiske inngrep
Reiseutgifter til behandling

Oppfølging fra ett sted forhold deg til kun ett telefonnummer

5300 6800
Alle virkedager mellom kl. 08.00 og 16.00
E-post: klinikk@idrettsmedisinsk.no | Hjemmeside: idrettsmedisinsk.no
APP: Idrettsmedisinsk Avdeling - FRISK ENERGI

