
 

Tjenesteavtale - Aurora Health AS 
 

 

Sist oppdatert 28.06.2022 

 

Betingelsene er gyldige fra 28.06.2022 og erstatter alle tidligere tjenesteavtaler og 

betingelser. Denne avtalen regulerer avtaleforholdet mellom den som foretar bestillingen 

(Kunden) og Aurora Health AS AS, org.nr. 924 742 747 (heretter AURORA). 

 

Ved å kjøpe, og bruke AURORA sine produkter og tjenester bekrefter Kunden å ha lest, 

forstått og samtykker til innholdet i, denne avtalen. Kunden plikter å informere sine 

brukere om innholdet i denne avtalen. 

 

Avtale består av: 

 

- Salgsbetingelser – generelle salgsbetingelser 

- Tjenestebetingelser – spesifikke vilkår for ulike tjenester og hva disse omfatter 

- Generelle vilkår for Aurora Health AS 

 

Salgsbetingelser: 
 

Avtalens varighet 

Avtalen er gyldig all den tid kunden abonnerer på, bruker, eller har tilgang 

til, tjenester hos AURORA. 

 

Endringer i tjenesteavtalen 

Kunden aksepterer at AURORA forbeholder seg retten til å gjøre endringer i denne avtalen 

fortløpende, og at Kunden er bundet av disse endringene. 

 

AURORA plikter å varsle Kunden om vesentlige endringer i denne avtalen. 

Vesentlige endringer inkluderer ethvert forhold som innskrenker Kundens bruksrett eller 

som endrer partenes forpliktelser eller rettigheter for øvrig. 

Melding om vesentlige endringer skal sendes per epost til den epostadressen som er angitt 

som kontaktadresse for kundeforholdet. 

 

Lovvalg, konflikt- og tvisteløsning 

Denne avtalen skal reguleres av norsk rett. Klager rettes til AURORA innen rimelig tid. 

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom tvisten ikke løses i 

minnelighet innen tretti - 30 - dager etter at en av partene har varslet den annen part om 

tvisten, skal tvisten løses ved de ordinære domstoler. 

 

Partene vedtar Stavanger tingrett som verneting. 

 

Avtaleinngåelse 

Avtalen er bindende for begge parter når Kunden har sendt sin bestilling til AURORA. 

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller 

tastefeil i tilbudet fra AURORA i bestillingsløsningen eller i Kundens bestilling, og den annen 

part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. 

 

Avtaleperiode 

Alle tjenester er abonnementer, løpende og tidsubegrenset, med minste avtaleperiode på 3 

måneder av gangen, om ikke annet fremgår av bestillingen, kontrakt og/eller faktura. 

AURORA plikter å fornye tjenestene fortløpende og automatisk for en ny avtaleperiode, og 

på ellers gjeldende vilkår, inntil oppsigelse er meddelt av Kunden. 

 

 

 

 



 

Levering 

Levering er skjedd når Kunden, eller Kundens representant, har fått tilgang til å bruke 

tjenesten. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal AURORA levere 

tjenesten til Kunden uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra Kunden. 

Kunden skal varsles per epost når tjenesten er levert. 

 

Fakturering og betaling 

AURORA kan kreve betaling for tjenesten fra det tidspunkt tjenesten er levert.  

 

Dersom Kunden bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan AURORA reservere 

kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet på det tidspunkt tjenesten er 

levert. Ved betaling med faktura, blir fakturaen til Kunden utstedt samme dag som 

tjenesten er levert. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på 14 kalenderdager etter 

fakturadato. 

 

Alle tjenester faktureres for minimum 3 måneder, med mindre annet fremgår av 

bestillingsløsningen eller særskilt avtalte vilkår. 

 

For kunder som har avtalt hovedforfall særskilt faktureres det for perioden frem til 

hovedforfall, samt ytterligere en hel avtaleperiode når perioden som oppstår ved avregning 

er kortere enn 3 måneder. 

 

Faktura for ny avtaleperiode utstedes som hovedregel 1 måned før ny periode begynner å 

løpe. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på 14 kalenderdager etter fakturadato. 

 

Gebyr tilkommer på alle fakturaer, og etter de satser som til enhver tid fremkommer i 

bestillingsløsningen. Kjøp med kredittkort eller debetkort, kontantkjøp, er fritatt for 

fakturagebyr. 

 

Markedsføring 

AURORA har adgang til å bruke Kundens navn og logo i sin markedsføring av tjenesten. 

 

Oppsigelse og opphør av tjenester 

Oppsigelser, eller opphør, skal meddeles AURORA skriftlig til support@aurorahelse.com. 

Alle tjenester har en oppsigelsesfrist på 30 dager før ny avtaleperiode begynner å løpe. 

Kunden forplikter seg til å betale for tjenester som ikke er sagt opp innen fristen i 

foregående punktum. 

 

En oppsigelse endrer ikke Kundens plikt til å betale for gjenværende del av eksisterende 

avtaleperiode, men medfører at ny avtaleperiode ikkje begynner å løpe. Allerede innbetalte 

beløp for inneværende avtaleperiode(r) vil ikke bli refundert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tjenestebetingelser: 
 

 

Aurora Basis 
 

1. HVA BEHANDLINGSAVTALEN OMFATTER 

 

Avtalen omfatter følgende 

• Allmennlege - videokonsultasjon 

• Psykolog - videokonsultasjon 

 

Forutsetninger for bruk av Aurora 

For å kunne benytte seg av helsetjenester som avtalen omfatter, må den ansatte være 

innmeldt i Aurora av arbeidsgiver, samt ha fødsels- og personnummer, eventuelt D-

nummer. Den ansatte må også ha norsk mobilnummer og BankID/BankID på mobil. 

 

Bestilling av time til utredning og behandling 

Helsetjenestene i Aurora leveres av Aurora Health AS (heretter Aurora) i samarbeid med 

Frisk-Sentralen som medisinsk partner. Timer bestilles via Aurora plattformen.  

 

Kontaktinformasjon Aurora 

• support@aurorahelse.com 

 

Kontaktinformasjon Frisk-Sentralen 

• Telefon (+47) 53 00 68 00 alle hverdager 8.00 - 16.00 

• Epost: post@frisk-sentralen.no 

 

Henvendelser til bruk av bestillingsløsning eller avtalemessige forhold rettes til Aurora. 

Henvendelser som gjelder medisinsk behandling eller oppfølging rettes til Frisk-Sentralen.  

 

Etter gjeldende regelverk har vi ikke anledning til å behandle helseopplysninger som 

fremkommer i e-post. E-post med sensitiv informasjon er vi pålagt å slette uten å 

behandle. 

 

Elektronisk formidling av helse- og personopplysninger 

Det forutsettes at bedriften har orientert de ansatte om vilkårene i avtalen og innhentet 

samtykke fra de som er innmeldt til bruk av elektronisk formidling av helse- og 

personopplysninger. All informasjon om timer/behandling/refusjonsskjema igangsatt bestilt 

via Aurora og igangsatt via Frisk-Sentralen sendes den ansatte digitalt via PasientPost. 

Aurora og Frisk-Sentralen forplikter seg til å overholde alle krav i de til enhver tid gjeldende 

lover og retningslinjer for informasjonssikkerhet og personvern. 

 

2. UTREDNING OG BEHANDLING 

 

2.1. Presisering av hva som kan gi rett til utredning og behandling 

 

Avtalen gir rett til medisinsk nødvendig utredning og behandling ved skade og sykdom. 

Pågående utrednings- og behandlingsforløp som allerede er startet opp av det offentlige- 

og/eller private helsevesen, tas ikke over av Frisk-Sentralen. 

 

Behandlingen må kunne helbrede eller lindre sykdommen/skaden med utsikt til varig 

resultat. Den må være ansett som medisinsk nødvendig, rasjonell og riktig for den aktuelle 

lidelse ut fra gjeldende praksis i det offentlige helsevesen. 

 

Ansvarsbegrensning 

Erstatningsansvar for feil som oppstår i forbindelse med den medisinske behandlingen er 

den enkelte leges og/eller klinikks eget ansvar. Dette gjelder all behandling som utføres i 

henhold til denne avtalen. 

mailto:support@aurorahelse.com


 

 

2.2. Utredning og behandling som dekkes av avtalen 

 

Allmennlege 

Ved sykdom og skade kan allmennlege konsulteres per video. Den ansatte må identifisere 

seg via BankID/BankID på mobil. Det er ingen begrensning på antall konsultasjoner. Vi 

tilstreber å gi time samme dag, men i perioder med stor pågang kan dette avvike. 

 

Dersom det foreligger sykdom eller skade som krever videre utredning og/eller behandling, 

henviser videolegen videre på indikasjon. 

 

Dersom vår videolege finner det nødvendig at pasienten må ha time til fysisk 

legeundersøkelse, henvises det til egen fastlege/legevakt. Utgifter i disse tilfeller er ikke 

dekket av avtalen. 

 

Psykolog 

Avtalen dekker behandling hos psykolog via videokonsultasjon. Det dekkes inntil 8 

konsultasjoner per år. Første konsultasjon garanteres innen 10 virkedager. 

 

Ansattes barn 

Den ansattes barn under 16 år kan benytte allmennlegetjenesten. Den ansatte må selv 

bestille på sin profil og være til stede under konsultasjonen. Øvrige utredninger og 

behandlinger som avtalen omfatter dekkes ikke. 

 

2.3. Unntak 

 

Avtalen dekker ikke: 

• Allmennlege/legevakt dersom videokonsultasjon er uegnet. 

• Psykolog dersom videokonsultasjoner er uegnet. 

• All type utredning og behandling som våre videoleger, videopsykologer eller 

videofysioterapeuter viderehenviser til. 

  

3. GARANTITID 

 

Garantitid er den maksimale tiden den ansatte må vente på undersøkelse eller behandling.  

 

Unntak 

Garantitiden gjelder ikke: 

 

• Dersom undersøkelse eller behandling må utsettes på grunn av medisinske årsaker 

utenfor Auroras- eller medisinsk tjenesteyters kontroll og/eller forhold hos den 

ansatte selv 

• Dersom den ansatte ønsker behandling et annet sted enn det Frisk-Sentralen tilbyr 

• Dersom den ansatte har spesielle krav til spesifikk behandler, dag eller tid 

 

4. GENERELT 

 

Fornyelse og varighet 

Vilkårene gjelder for 1 år av gangen, så lenge avtalen vilkårene tilhører ikke er opphørt. 

Aurora har rett til å endre vilkår hver januar. 

 

Opphør av avtale 

Den ansatte har kun tilgang til Auroras helsetjenester i avtaleperioden. 

 

Refusjon 

Den ansatte skal ikke betale for konsultasjonene som bestilles. 

 

Force Majeure 

Aurora og Frisk-Sentralen er ikke ansvarlig for hindring eller begrensning av tjenester som 



 

inngår i avtalen på grunn av forhold utenfor Augora og Frisk-Sentralen sin kontroll, og som 

Aurora eller Frisk-Sentralen ikke kunne forutse, unnvære eller overvinne følgene av (Force 

Majeure). Eksempelvis naturkatastrofer, pandemier osv. 

 

 

5. DEFINISJONER 

 

Behandling 

Tiltak som utføres i den hensikt å helbrede eller utbedre sykdom og/eller skade. Behandling 

skal utføres av de behandlere som avtalen omfatter. 

 

Den ansatte 

Den person Aurora Basis gjelder for. 

 

Avtaleperioden 

Tiden den ansatte er omfattet av Aurora Basis, det vil si fra det tidspunktet avtalen trer i 

kraft og inntil den opphører. 

 

Helbrede 

Et tiltak for å oppnå fullstendig symptomfrihet og normalisering av funksjoner etter sykdom 

eller skade. 

 

Medisinsk nødvendig behandling 

Medisinsk behandling anses nødvendig når tilstanden og/eller sykdommen som ligger til 

grunn vil medføre konsekvens for livslengde og/eller funksjonsevne, og uteblivelse av 

behandling vil medføre en negativ endring av prognose. Med behandling menes 

tiltak/prosedyrer som kan kurere eller lindre sykdommen eller skaden og som i det 

offentlige sykehus/spesialistmiljø anses som rasjonell og riktig for den aktuelle lidelse. 

 

Sykdom 

Forstyrrelse av normale fysiologiske tilstander og prosesser i ett eller flere organer, som gir 

eller vil gi kroppslig ubehag, og som fører til mer enn ubetydelig nedsatt og/eller forstyrret 

fysisk- og psykisk funksjonsevne. 

 

Varig 

Med varig menes, i relasjon til behandling, en vedvarende stabil tilstand etter sykdom eller 

skade ut over en periode på 12 måneder. 

 

Symptomfri 

Tilstand uten tilstedeværelse av de symptomer og plager som er forbundet med den 

aktuelle lidelse eller komplikasjoner (følger) av denne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aurora Standard 
 
1. HVA BEHANDLINGSAVTALEN OMFATTER 

 

Avtalen omfatter følgende 

• Allmennlege - videokonsultasjon 

• Psykolog - videokonsultasjon 

• Fysioterapaut - videokonsultasjon 

 

Forutsetninger for bruk av Aurora  

For å kunne benytte seg av helsetjenester som avtalen omfatter, må den ansatte være 

innmeldt i Aurora av arbeidsgiver, samt ha fødsels- og personnummer, eventuelt D-

nummer. Den ansatte må også ha norsk mobilnummer og BankID/BankID på mobil. 

 

Bestilling av time til utredning og behandling 

Helsetjenestene i Aurora leveres av Aurora Health AS (heretter Aurora) i samarbeid med 

Frisk-Sentralen som medisinsk partner. Timer bestilles via Aurora plattformen.  

 

Kontaktinformasjon Aurora 

• Epost: support@aurorahelse.com 

 

Kontaktinformasjon Frisk-Sentralen 

• Telefon (+47) 53 00 68 00 alle hverdager 8.00 - 16.00 

• Epost: post@frisk-sentralen.no 

 

Henvendelser til bruk av bestillingsløsning eller avtalemessige forhold rettes til Aurora. 

Henvendelser som gjelder medisinsk behandling eller oppfølging rettes til Frisk-Sentralen.  

 

Etter gjeldende regelverk har vi ikke anledning til å behandle helseopplysninger som 

fremkommer i e-post. E-post med sensitiv informasjon er vi pålagt å slette uten å 

behandle. 

 

Elektronisk formidling av helse- og personopplysninger 

Det forutsettes at bedriften har orientert de ansatte om vilkårene i avtalen og innhentet 

samtykke fra de som er innmeldt til bruk av elektronisk formidling av helse- og 

personopplysninger. All informasjon om timer/behandling/refusjonsskjema igangsatt bestilt 

via Aurora og igangsatt via Frisk-Sentralen sendes den ansatte digitalt via PasientPost. 

Aurora og Frisk-Sentralen forplikter seg til å overholde alle krav i de til enhver tid gjeldende 

lover og retningslinjer for informasjonssikkerhet og personvern. 

 

2. UTREDNING OG BEHANDLING 

 

2.1    Presisering av hva som kan gi rett til utredning og behandling 

 

Avtalen gir rett til medisinsk nødvendig utredning og behandling ved skade og sykdom. 

Pågående utrednings- og behandlingsforløp som allerede er startet opp av det offentlige- 

og/eller private helsevesen, tas ikke over av Frisk-Sentralen. 

 

Behandlingen må kunne helbrede eller lindre sykdommen/skaden med utsikt til varig 

resultat. Den må være ansett som medisinsk nødvendig, rasjonell og riktig for den aktuelle 

lidelse ut fra gjeldende praksis i det offentlige helsevesen. 

 

Ansvarsbegrensning 

Erstatningsansvar for feil som oppstår i forbindelse med den medisinske behandlingen er 

den enkelte leges og/eller klinikks eget ansvar. Dette gjelder all behandling som utføres i 

henhold til denne avtalen. 

 

 



 

2.2 Utredning og behandling som dekkes av avtalen 

 

Allmennlege 

Ved sykdom og skade kan allmennlege konsulteres per video. Den ansatte må identifisere 

seg via BankID/BankID på mobil. Det er ingen begrensning på antall konsultasjoner. Vi 

tilstreber å gi time samme dag, men i perioder med stor pågang kan dette avvike. 

 

Dersom det foreligger sykdom eller skade som krever videre utredning og/eller behandling, 

henviser videolegen videre på indikasjon. 

 

Dersom vår videolege finner det nødvendig at pasienten må ha time til fysisk 

legeundersøkelse, henvises det til egen fastlege/legevakt. Utgifter i disse tilfeller er ikke 

dekket av avtalen. 

 

Psykolog 

Avtalen dekker behandling hos psykolog via videokonsultasjon. Det dekkes inntil 8 

konsultasjoner per år. Første konsultasjon garanteres innen 10 virkedager. 

 

Fysioterapeut 

Avtalen dekker behandling hos fysioterapaut via videokonsultasjon. Det dekkes inntil 8 

konsultasjoner per år. Første konsultasjon garanteres innen 10 virkedager. 

 

Ansattes barn 

Den ansattes barn under 16 år kan benytte allmennlegetjenesten. Den ansatte må selv 

bestille på sin profil og være til stede under konsultasjonen. Øvrige utredninger og 

behandlinger som avtalen omfatter dekkes ikke. 

 

2.3  Unntak 

 

Avtalen dekker ikke: 

• Allmennlege/legevakt dersom videokonsultasjon er uegnet 

• Psykolog dersom videokonsultasjoner er uegnet 

• Fysioterapeut dersom videokonsultasjoner er uegnet 

• All type utredning og behandling som våre videoleger, videopsykologer eller 

videofysioterapeuter viderehenviser til. 

 

3. GARANTITID 

 

Garantitid er den maksimale tiden den ansatte må vente på undersøkelse eller behandling.  

 

Unntak 

Garantitiden gjelder sjølv: 

 

• Dersom undersøkelse eller behandling må utsettes på grunn av medisinske årsaker 

utenfor Frisk-Sentralens- eller medisinsk tjenesteyters kontroll og/eller forhold hos 

den ansatte sjølv 

• Dersom den ansatte ønsker behandling et annet sted enn det Frisk-Sentralen tilbyr 

• Dersom den ansatte har spesielle krav til spesifikk behandler, dag eller tid 

 

4. GENERELT 

 

Fornyelse og varighet 

Vilkårene gjelder for 1 år av gangen, så lenge avtalen vilkårene tilhører ikke er opphørt. 

Frisk- Sentralen har rett til å endre vilkår hver januar. 

 

Opphør av avtale 

Den ansatte har kun tilgang til Aurora sine tjenester i avtaleperioden. 

 

 



 

Refusjon 

Den ansatte skal ikke betale for konsultasjonene som bestilles. 

 

Force Majeure 

Aurora og Frisk-Sentralen er ikkje ansvarlig for hindring eller begrensning av tjenester som 

inngår i avtalen på grunn av forhold utenfor Aurora og Frisk-Sentralen sin kontroll, og som 

Aurora eller Frisk-Sentralen ikkje kunne forutse, unnvære eller overvinne følgene av (Force 

Majeure). Eksempelvis naturkatastrofer, pandemier osv. 

 

 

5. DEFINISJONER 

 

Behandling 

Tiltak som utføres i den hensikt å helbrede eller utbedre sykdom og/eller skade. Behandling 

skal utføres av de behandlere som avtalen omfatter. 

 

Den ansatte 

Den person Aurora Standard gjelder for. 

 

Avtaleperioden 

Tiden den ansatte er omfattet av Aurora Standard, det vil si fra det tidspunktet avtalen trer 

i kraft og inntil den opphører. 

 

Helbrede 

Et tiltak for å oppnå fullstendig symptomfrihet og normalisering av funksjoner etter sykdom 

eller skade. 

 

Medisinsk nødvendig behandling 

Medisinsk behandling anses nødvendig når tilstanden og/eller sykdommen som ligger til 

grunn vil medføre konsekvens for livslengde og/eller funksjonsevne, og uteblivelse av 

behandling vil medføre en negativ endring av prognose. Med behandling menes 

tiltak/prosedyrer som kan kurere eller lindre sykdommen eller skaden og som i det 

offentlige sykehus/spesialistmiljø anses som rasjonell og riktig for den aktuelle lidelse. 

 

Sykdom 

Forstyrrelse av normale fysiologiske tilstander og prosesser i ett eller flere organer, som gir 

eller vil gi kroppslig ubehag, og som fører til mer enn ubetydelig nedsatt og/eller forstyrret 

fysisk- og psykisk funksjonsevne. 

 

Varig 

Med varig menes, i relasjon til behandling, en vedvarende stabil tilstand etter sykdom eller 

skade ut over en periode på 12 måneder. 

 

Symptomfri 

Tilstand uten tilstedeværelse av de symptomer og plager som er forbundet med den 

aktuelle lidelse eller komplikasjoner (følger) av denne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aurora Pluss 
 
1. HVA BEHANDLINGSAVTALEN OMFATTER 

 

Avtalen omfatter følgende 

• Allmennlege - videokonsultasjon 

• Psykolog - videokonsultasjon 

• Fysioterapaut - videokonsultasjon 

• Hudlege - bilde og videokonsultasjon 

• Ernæringsfysiolog - videokonsultasjon 

• Personlig trener - videokonsultasjon 

 

Forutsetninger for bruk av Aurora  

For å kunne benytte seg av helsetjenester som avtalen omfatter, må den ansatte være 

innmeldt i Aurora av arbeidsgiver, samt ha fødsels- og personnummer, eventuelt D-

nummer. Den ansatte må også ha norsk mobilnummer og BankID/BankID på mobil. 

 

Bestilling av time til utredning og behandling 

Helsetjenestene i Aurora leveres av Aurora Health AS (heretter Aurora) i samarbeid med 

Frisk-Sentralen som medisinsk partner, samt med hudlegeaktøren Snapmed. Timer 

bestilles via Aurora plattformen.  

 

Kontaktinformasjon Aurora 

• Epost: support@aurorahelse.com 

 

Kontaktinformasjon Frisk-Sentralen 

• Telefon (+47) 53 00 68 00 alle hverdager 8.00 - 16.00 

• Epost: post@frisk-sentralen.no 

 

Kontaktinformasjon Snapmed 

• Telefon: (+47) 91 90 86 82 

• Epost: support@snapmed.no 

 

Henvendelser til bruk av bestillingsløsning eller avtalemessige forhold rettes til Aurora. 

Henvendelser som gjelder medisinsk behandling eller oppfølging rettes til Frisk-Sentralen.  

 

Etter gjeldende regelverk har vi ikke anledning til å behandle helseopplysninger som 

fremkommer i e-post. E-post med sensitiv informasjon er vi pålagt å slette uten å 

behandle. 

 

Elektronisk formidling av helse- og personopplysninger 

Det forutsettes at bedriften har orientert de ansatte om vilkårene i avtalen og innhentet 

samtykke frå de som er innmeldt til bruk av elektronisk formidling av helse- og 

personopplysninger. All informasjon om timer/behandling/refusjonsskjema igangsatt bestilt 

via Aurora og igangsatt via Frisk-Sentralen sendes den ansatte digitalt via PasientPost. 

Aurora og Frisk-Sentralen forplikter seg til å overholde alle krav i de til enhver tid gjeldende 

lover og retningslinjer for informasjonssikkerhet og personvern. 

 

2. UTREDNING OG BEHANDLING 

 

2.1 Presisering av hva som kan gi rett til utredning og behandling 

 

Avtalen gir rett til medisinsk nødvendig utredning og behandling ved skade og sykdom. 

Pågående utrednings- og behandlingsforløp som allerede er startet opp av det offentlige- 

og/eller private helsevesen, tas ikke over av Frisk-Sentralen. 

 

Behandlingen må kunne helbrede eller lindre sykdommen/skaden med utsikt til varig 

resultat. Den må være ansett som medisinsk nødvendig, rasjonell og riktig for den aktuelle 



 

lidelse ut fra gjeldende praksis i det offentlige helsevesen. 

 

Ansvarsbegrensning 

Erstatningsansvar for feil som oppstår i forbindelse med den medisinske behandlingen er 

den enkelte leges og/eller klinikks eget ansvar. Dette gjelder all behandling som utføres i 

henhold til denne avtalen. 

 

2.2 Utredning og behandling som dekkes av avtalen 

 

Allmennlege 

Ved sykdom og skade kan allmennlege konsulteres per video. Den ansatte må identifisere 

seg via BankID/BankID på mobil. Det er ingen begrensning på antall konsultasjoner. Vi 

tilstreber å gi time samme dag, men i perioder med stor pågang kan dette avvike. 

 

Dersom det foreligger sykdom eller skade som krever videre utredning og/eller behandling, 

henviser videolegen videre på indikasjon. 

 

Dersom vår videolege finner det nødvendig at pasienten må ha time til fysisk 

legeundersøkelse, henvises det til egen fastlege/legevakt. Utgifter i disse tilfeller er ikke 

dekket av avtalen. 

 

Hudlege 

Ved sykdom eller skade kan allmennlege konsulteres via bilde eller video. Den ansatte må 

identifisere seg via BankID/BankID på mobil. Det er ingen begrensning på antall 

konsultasjoner. Vi tilstreber å gi time samme dag, men i perioder med stor pågang kan 

dette avvike. 

 

Dersom det foreligger sykdom eller skade som krever videre utredning og/eller behandling, 

henviser hudlegen videre på indikasjon. 

 

Dersom vår lege finner det nødvendig at pasienten må ha time til fysisk legeundersøkelse, 

henvises det til egen fastlege/legevakt eller til spesialist i det offentlige. Utgifter i disse 

tilfeller er ikke dekket av avtalen. 

 

Psykolog 

Avtalen dekker behandling hos psykolog via videokonsultasjon. Det dekkes inntil 8 

konsultasjoner per år. Første konsultasjon garanteres innen 10 virkedager. 

 

Fysioterapeut 

Avtalen dekker behandling hos fysioterapaut via videokonsultasjon. Det dekkes inntil 8 

konsultasjoner per år. Første konsultasjon garanteres innen 10 virkedager. 

 

Ernæringsfysiolog 

Avtalen dekker rådgivning hos ernæringsfysiolog via video. Antall konsultasjoner avtales i 

samråd med ernæringsfysiologen. Første konsultasjon garanteres innen 15 virkedager. 

 

Personlig trener 

Avtalen dekker treningsveiledning hos personlig trener via video. Antall konsultasjoner 

avtales i samråd med personlig trener. Første konsultasjon garanteres innen 15 virkedager. 

Det presiseres dog at dette er konsultasjoner i forhold til kartlegging og planlegging og 

gjennomføring av treninger den ansatte vil gjøre på egenhånd. 

 

Ansattes barn 

Den ansattes barn under 16 år kan benytte allmennlegetjenesten. Den ansatte må selv 

bestille på sin profil og være til stede under konsultasjonen. Øvrige utredninger og 

behandlinger som avtalen omfatter dekkes ikke. 

 

 

 



 

2.3  Unntak 

 

Avtalen dekker ikke: 

2.3.1 Allmennlege/legevakt dersom videokonsultasjon er uegnet 

2.3.2 Hudlege dersom videokonsultasjon er uegnet 

2.3.3 Fysioterapeut dersom videokonsultasjon er uegnet 

2.3.4 Personlig trener dersom videokonsultasjon er uegnet 

2.3.5 Ernæringsfysiolog dersom videokonsultasjon er uegnet 

2.3.6 Psykolog dersom videokonsultasjoner er uegnet 

2.3.7 All type utredning og behandling som våre videoleger, videopsykologer eller 

videofysioterapeuter viderehenviser til. 

 

3. GARANTITID 

 

Garantitid er den maksimale tiden den ansatte må vente på undersøkelse eller behandling.  

 

Unntak 

Garantitiden gjelder ikke: 

 

• Dersom undersøkelse eller behandling må utsettes på grunn av medisinske årsaker 

utenfor Frisk-Sentralens- eller medisinsk tjenesteyters kontroll og/eller forhold hos 

den ansatte selv 

• Dersom den ansatte ønsker behandling et annet sted enn det Frisk-Sentralen tilbyr 

• Dersom den ansatte har spesielle krav til spesifikk behandler, dag eller tid 

 

4. GENERELT 

 

Fornyelse og varighet 

Vilkårene gjelder for 1 år av gangen, så lenge avtalen vilkårene tilhører ikke er opphørt. 

Frisk- Sentralen har rett til å endre vilkår hver januar. 

 

Opphør av avtale 

Den ansatte har kun tilgang til Aurora Pluss sine tjenester i avtaleperioden. 

 

Refusjon 

Den ansatte skal ikke betale for konsultasjonene som bestilles. 

 

Force Majeure 

Aurora og Frisk-Sentralen er ikke ansvarlig for hindring eller begrensning av tjenester som 

inngår i avtalen på grunn av forhold utenfor Augora og Frisk-Sentralen sin kontroll, og som 

Aurora eller Frisk-Sentralen ikke kunne forutse, unnvære eller overvinne følgene av (Force 

Majeure). Eksempelvis naturkatastrofer, pandemier osv. 

 

 

5. DEFINISJONER 

 

Behandling 

Tiltak som utføres i den hensikt å helbrede eller utbedre sykdom og/eller skade. Behandling 

skal utføres av de behandlere som avtalen omfatter. 

 

Den ansatte 

Den person Aurora Pluss gjelder for. 

 

Avtaleperioden 

Tiden den ansatte er omfattet av Aurora Pluss, det vil si fra det tidspunktet avtalen trer i 

kraft og inntil den opphører. 

 

Helbrede 

Et tiltak for å oppnå fullstendig symptomfrihet og normalisering av funksjoner etter sykdom 



 

eller skade. 

 

Medisinsk nødvendig behandling 

Medisinsk behandling anses nødvendig når tilstanden og/eller sykdommen som ligger til 

grunn vil medføre konsekvens for livslengde og/eller funksjonsevne, og uteblivelse av 

behandling vil medføre en negativ endring av prognose. Med behandling menes 

tiltak/prosedyrer som kan kurere eller lindre sykdommen eller skaden og som i det 

offentlige sykehus/spesialistmiljø anses som rasjonell og riktig for den aktuelle lidelse. 

 

Sykdom 

Forstyrrelse av normale fysiologiske tilstander og prosesser i ett eller flere organer, som gir 

eller vil gi kroppslig ubehag, og som fører til mer enn ubetydelig nedsatt og/eller forstyrret 

fysisk- og psykisk funksjonsevne. 

 

Varig 

Med varig menes, i relasjon til behandling, en vedvarende stabil tilstand etter sykdom eller 

skade ut over en periode på 12 måneder. 

 

Symptomfri 

Tilstand uten tilstedeværelse av de symptomer og plager som er forbundet med den 

aktuelle lidelse eller komplikasjoner (følger) av denne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Generelle vilkår for Aurora Health AS 
 
1. Virkeområde og omfang 

 

1.1. Hvem vilkårene for tjenesten gjelder 

Disse vilkårene gjelder mellom Aurora Health AS, org nr: 924742747 med adresse 

Åkragata 102, 4015 Stavanger , Norge (“Aurora”) og deg når du registrerer deg som 

Bruker (“Bruker”), i den hensikt at Aurora skal kunne gi råd og veiledning gjennom sin 

Tjeneste (“Tjenesten”). Med Tjenester mener vi digitale applikasjoner som kjøres via 

nettsider som eies av Aurora Health AS som Aurorahelse.com og Aurorahealth.io. 

 

Benevningene ”vi”, ”oss” og ”vår” i disse brukervilkårene henviser til Aurora Health AS. 

 

1.2. Hva tjenesten omfatter 

Via Tjenesten kan enkeltpersoner bestille helserelatert rådgivning fra leverandører og deres 

helsefaglige personell tilknyttet Tjenesten. Dette kan omfatte, men er ikke begrenset til 

allmennlege, psykolog, fysioterapaut, hudlege, ernæringsfysiolog og personlig trener, men 

kan også være helsefaglig personell i slutten av sine respektive utdanning- eller 

spesialiseringsløp. Når helsepersonellet mottar informasjon fra pasient via bilde, tekst, tale, 

video og/eller gjennom fysisk konsultasjon foretas en vurdering. Vurderingen blir 

tilgjengeliggjort som beskrevet i vilkårene til gjeldende avtale med kunde og bruker i hhv. 

Aurora Basis, Aurora Standard eller Aurora Pluss.  

 

1.3. Omfanget av Aurora sin tjeneste 

Aurora er en teknisk formidler av rådgivningen som helsepersonellet gir til Brukeren. 

Aurora skal derfor ikke anses som en tilbyder av helsetjenester. Avtalen som inngås 

mellom Brukeren og Aurora, er bare å anse som en Tjenesteavtale om levering av en 

teknisk løsning. Helsepersonellet bærer selv ansvaret for innholdet og kvaliteten på den 

medisinske eller helsefaglige rådgivningen de gir. 

 

1.4. Avtale og Samtykke 

Som Bruker inngår du en avtale med Aurora ved å samtykke til disse vilkårene i forkant av 

å bestille konsultasjon fra helsepersonell enten via bilde eller videokonsultasjon direkte på 

en av våre nettsider eller via en samarbeidspartner. 

 

1.5. Personlige opplysninger 

Du som Bruker er selv ansvarlig for å sørge for at alle personopplysninger og 

kontaktopplysninger som oppgis, er korrekte og oppdaterte. Brukeren skal meddele 

eventuelle endringer til Aurora snarest mulig ved å sende en e-post til 

support@aurorahelse.no. 

 

2. Generell informasjon om kontoen og tjenesten 

 

2.1. Registrering og signering 

Ved signering av retningslinjene og registrering av konto kreves det at Brukeren har 

autentisert seg på forhånd av bestilling via BankID, samt at man er (16) år eller eldre. 

 

2.2. Brukerens ansvar 

Brukeren er ansvarlig for alt han/hun gjør i forbindelse med bruk av kontoen sin. Kontoen 

kan bare benyttes av Brukeren, og kan ikke benyttes av eller overføres til andre personer. 

Foreldre/foresatte kan likevel bruke sin egen konto på vegne av sine barn, forutsatt at 

barnet er under 16 år. Aurora bærer ikke ansvar for misbruk av kontoen forvoldt av 

utenforstående, eller for konsekvenser og eventuelle skader som følge av slik misbruk. 

 

2.3. Ansvarlig bruk av kontoen og tjenesten 

Brukeren er ansvarlig for at kontoen benyttes i henhold til retningslinjene og denne avtalen 

samt andre vilkår som angis på nettsidene, og i henhold til de lover og regler som til 

enhver tid gjelder. Brukeren er selv ansvarlig for all informasjon han/hun oppgir på eller via 



 

sin konto, og således også for det denne informasjonen inneholder. 

 

2.4. Bekreftelse av vilkår for tjenesten 

Ved å registrere en konto på nettsidene bekrefter og godtar Brukeren de tekniske 

spesifikasjonene, vilkårene og begrensningene for nettsiden og Tjenestene. Disse er 

beskrevet i Aurora sine til enhver tid gjeldende Tjeneste- og produktbeskrivelser og er 

tilgjengelige på nettsidene. 

 

2.5. Bruk av kontaktopplysninger 

Ved å registrere en konto på nettsidene, godtar og bekrefter Brukeren at Aurora kan 

benytte de angitte kontaktopplysningene til å sende informasjon via e-post og meldinger. 

Brukeren har rett til å avregistrere seg spesifikt fra denne typen kommunikasjon. Hvis 

Brukeren ber om det, plikter Aurora å samtykke til dette så snart som mulig etter at 

anmodningen registreres hos Aurora. 

 

2.6. Begrensninger i omfang av tjenesten 

Med hensyn til Tjenestens tekniske utforming og helsepersonellet som er tilknyttet den 

tekniske løsningen er Tjenesten begrenset til visse typer sykdommer og helseplager 

tilknyttet hud som beskrevet i disse vilkårene og på Aurora sine nettsider. 

 

3. Priser og betaling 

 

3.1. Prislister og kostnader 

Priser og gebyrer for Tjenesten og alle andre kostnader som måtte påløpe fremgår av den 

til enhver tid gjeldende prislisten på våre nettsider, eller på nettsidene til våre 

samarbeidspartnere som du har blitt henvist til Tjenesten fra. Informasjon om betaling vil i 

alle tilfeller være oppgitt før bestilling og betaling gjennomføres. 

 

3.2. Betaling for tjenesten 

Betalingen for Tjenesten gjennomføres i det bestillingen gjennomføres ved direkte bestilling 

via våre nettsider. Du kan ikke bestille Tjenesten direkte før betaling er godkjent. Dersom 

du bestiller via en av våre samarbeidspartnere vil dette være avhengig av den enkelte 

avtale og opplyses om via partneren og Aurora. 

 

4. Aurora sitt ansvar 

 

4.1. Ansvar for tjenesten 

Aurora er ansvarlig for å sikre at Tjenesten etterkommer norsk lov om elektronisk e-handel 

og andre informasjonssamfunnstjenester samt norsk lov om fjernavtaler og avtaler inngått 

utenfor fast forretningssted, og tilsvarende lokal lovgivning. Aurora bærer ikke ansvar for 

tap av data. 

 

4.2. Innhold på nettsider 

Aurora er ikke ansvarlig for innholdet på nettsteder som er lenket til eller fra selskapets 

nettsider. 

 

4.3. Tilgjengelighet 

Aurora har som mål at nettsidene skal være mest mulig tilgjengelig til enhver tid. Brukeren 

skal gis en rimelig mulighet til å besøke sin konto og nettsidene når som helst i løpet av 

døgnet og bestille Tjenestene.  

Nettsiden og personlig konto på nettsiden stilles til disposisjon i henhold til det overnevnte, 

med unntak av tillatte avbrudd, for eksempel, men ikke begrenset til, planlagt vedlikehold 

eller avbrudd som er varslet på nettsidene. 

 

4.4. Drift av tjenesten 

Aurora bærer ikke ansvar for avbrudd i tilgjengeligheten som skyldes 

a. Feil/problemer i Brukerens maskinvare/utstyr, nettverk, programvare eller feil i 

programvare som utgjør et tredjeparts produkt, og som Aurora ikke klarer å utbedre 

til tross for at Aurora sine leverandører har forsøkt å rette dem opp eller komme 



 

utenom dem, 

b. Andre omstendigheter som Brukeren er ansvarlig for i henhold til denne avtalen og 

øvrige retningslinjer, 

c. Virus eller andre sikkerhetsangrep som oppstår til tross for Aurora sine 

sikkerhetstiltak, eller 

d. Omstendigheter som utgjør force majeure i henhold til punkt 10 nedenfor. 

 

4.5. Brudd i tjenesten 

Aurora er ansvarlig for driften av nettsiden og Tjenestene. Det innebærer å levere 

overføring av tekst, bilde og video mellom kontoinnehavere og helsepersonell og tilhørende 

Tjenester som lagring av informasjon og annen informasjon som Aurora stiller til 

disposisjon på Brukeren sin konto på nettsidene. Aurora er ikke ansvarlig for 

helsetjenester, informasjon eller anbefalinger som helsepersonell gir Brukere skriftlig, via 

video eller per telefon. 

 

4.6. Retting av feil 

Avbrudd eller feil som gjør at nettsidene ikke er tilgjengelig, skal rapporteres snarest mulig 

til Aurora sin kundeservice på support@aurorahelse.no. 

 

Feil vil i første rekke bli håndtert gjennom forsøk på utbedring, forutsatt at dette kan gjøres 

uten urimelig kostnad eller ulempe for Aurora. Aurora forbeholder seg retten til å utbedre 

feil på egen regning forutsatt at dette kan gjøres uten urimelig kostnad eller ulempe for 

Brukeren. Hvis en feil ikke kan utbedres, har Brukeren rett til et rimelig prisavslag og – 

med de begrensningene som er beskrevet nedenfor – erstatning for eventuelle direkte 

skader som kan dokumenteres. 

 

4.7. Brukerfeil 

Aurora er ikke ansvarlig for feil som skyldes Brukeren eller forhold som Brukeren er 

ansvarlig for. Aurora er heller ikke ansvarlig for eventuelle personskader eller andre 

konsekvenser som direkte eller indirekte kan skyldes bruk eller misbruk av informasjon 

som blir gitt, presentert eller henvist til på nettsidene. Aurora sitt ansvar er under alle 

omstendigheter begrenset til dokumenterte direkte skader, og erstatning er begrenset til et 

maksimumsbeløp på tolv tusen (12.000) norske kroner. Aurora er ikke ansvarlig for 

følgeskader, gevinsttap, uteblitte forventede besparelser og/eller andre indirekte skader. 

 

5. Immatterielle rettigheter mm 

 

5.1. Eierskap og opphavsrettigheter mm. 

Eierrettigheter, opphavsrettigheter og alle øvrige rettigheter tilknyttet Aurora sitt 

varemerke, selskap og nettside, samt alle dokumenter som benyttes av og/eller gjøres 

tilgjengelig av Aurora på nettsidene, for eksempel, men ikke begrenset til, disse generelle 

Brukervilkårene, tilhører ene og alene Aurora. Aurora forbeholder seg derfor en eksklusiv 

rett til å benytte ovennevnte materiell. All kopiering, endring, overføring og/eller annen 

bruk av Aurora sitt materiell som ikke uttrykkelig er tillatt i henhold til denne avtalen eller 

de instruksjoner Aurora har gitt skriftlig er forbudt. Brukeren bekrefter og godtar at 

uberettiget bruk av Aurora sine immaterielle rettigheter – i tillegg til å bryte med denne 

avtalen – kan være straffbart. Aurora forbeholder seg retten til å gå til rettslige skritt ved 

uberettiget bruk av Aurora sine immaterielle rettigheter. 

 

5.2. Opphavsrettigheter som oppstår via bruk av tjenesten 

Eventuelle immaterielle rettigheter som oppstår som et resultat av at Aurora stiller 

nettsidene og/eller andre Tjenester til disposisjon for Brukeren, skal tilfalle Aurora med 

enerett. Dette omfatter også rett til fritt å endre og overføre slike rettigheter. 

 

6. Avbestilling av vurdering 

 

6.1. Frist for avbestilling 

Brukeren kan avbestille konsultasjon innen 24 timer før behandlingen er påbegynt.  

 



 

7. Uberettiget bruk av informasjon 

 

7.1. Uberettiget bruk av konto 

Aurora ser alvorlig på alle typer uberettiget bruk av Kontoen og Tjenesten i strid med disse 

generelle vilkårene og/eller Aurora til enhver tid gjeldende retningslinjer for sikkerhet, etikk 

osv. Det er blant annet ikke tillatt å filme konsultasjoner med helsepersonell, eller på noen 

måte bidra til å spre slikt materiale. Aurora vil gjøre tiltak mot slik bekreftet eller forventet 

uberettiget bruk av Kontoen, nettsidene, etc. 

 

7.2. Sperring og oppsigelse av konto 

Aurora forbeholder seg retten til – med foregående varsel eller melding til 

Kontoinnehaveren – å fjerne informasjon fra Tjenesten, sperre Kontoinnehaverens konto 

eller treffe andre tiltak på grunn av avtalebrudd fra Kontoinnehaverens side eller for å 

beskytte Tjenestens omdømme og pålitelighet. Dette kan Aurora gjøre når som helst og 

uten ansvar for eventuelle konsekvenser. Ved slik sperring av konto har Aurora dessuten 

rett til å si opp Avtalen i henhold til punkt 8.2 nedenfor. 

 

7.3. Erstatningsansvar 

Hvis Kontoinnehaveren har brutt Avtalen eller gjeldende lover og regler, eller har benyttet 

Tjenesten på en ulovlig eller uberettiget måte, plikter Kontoinnehaveren å erstatte og 

dekke alle tap som Aurora påføres på grunn av dette (inkludert, men ikke begrenset til, 

advokathonorarer, saksomkostninger og alle krav fra tredjeparter). 

 

7.4. Utlevering av personopplysninger 

Aurora kan ikke skaffe til veie personopplysninger om Kontoinnehaveren som Tilbyderen av 

helsetjenester er dataansvarlig for i henhold til gjeldende regelverk, og som Tilbyderen av 

helsetjenester ikke vil eller kan gjøre tilgjengelig i Tjenesten. 

 

8. Utvikling og vilkårsendring 

 

8.1. Gyldigheten til avtalen 

Denne avtalen er gyldig fra og med det tidspunktet Brukeren bestiller en vurdering fra 

Aurora. Brukeren har alltid rett til å si opp denne avtalen med umiddelbar virkning såfremt 

det ikke utestår betaling fra de Tjenester som er bestilt via Aurora. Ved slik oppsigelse skal 

Aurora fjerne den avsluttede kontoen tilhørende Brukeren og all lagret informasjon knyttet 

til Brukeren. 

 

8.2. Oppsigelse 

Aurora har rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning hvis Brukeren bryter med disse 

avtalevilkårene eller andre bestemmelser i avtaler og retningslinjer eller det er skjellig 

grunn til mistanke om et slikt brudd, og Brukeren ikke retter opp slikt brudd innen tretti 

(30) dager etter å ha blitt varslet skriftlig om dette. Ved slik oppsigelse blir Brukeren sin 

konto bli sperret, og da blir avtalen automatisk gjort ugyldig. Lagret informasjon om 

Brukeren skal fjernes snarest. 

 

8.3. Begrensninger ved sperret konto 

En kunde som er sperret fra kontoen sin i henhold til dette punktet, har ikke rett til å 

registrere seg på nytt eller registrere en ny konto uten særlig tillatelse fra Aurora. 

 

9. Utvikling av vilkårsendringer 

 

9.1. Endringer i tjenesten 

Aurora forbeholder seg retten til å endre kontoen og Tjenestens omfang og funksjon. 

Produkt- og Tjenesteutvikling kan for eksempel inkludere, men er ikke begrenset til, layout, 

innhold, Tjenester og funksjoner og kan innebære at avtaler og retningslinjer sine vilkår 

påvirkes. Slike endringer varsles via nettsidene og/eller via e-post. De til enhver tid 

gjeldende brukervilkårene er tilgjengelige på nettsidene. 

 

 



 

9.2. Oppsigelse av avtalen 

Brukeren har rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning hvis Aurora gjør endringer 

på nettsidene eller i avtaler og retningslinjer som medfører en betydelig ulempe for 

Brukeren. I slike tilfeller har Brukeren rett til refusjon dersom han/hun har betalt for 

vurderingen, men denne ikke er påbegynt på oppsigelsestidspunktet. 

 

10. Force majeure 

 

10.1. Hendelser utenfor noens kontroll 

Aurora gir ikke erstatning for skader som følge av streik, brann, bestemmelser fra 

myndigheter, arbeidskonflikter, ulykker, feil eller forsinkelser hos underleverandører, 

driftsstans i offentlige kommunikasjonssystemer eller andre forhold som ligger utenfor 

Aurora sin kontroll, som Aurora ikke med rimelighet kan forventes å regne med, og som 

har konsekvenser som Aurora ikke kan forventes å klare og unngå eller håndtere. Hvis en 

omstendighet i henhold til dette punktet varer ved i over en (1) måned, har begge parter 

rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning.  

 

11. Meldinger 

 

11.1. Kontaktinformasjon for kommunikasjon 

Brukeren må oppgi en e-postadresse og et mobilnummer der han/hun kan motta 

bekreftelser, påminnelser og andre meldinger som kan komme fra Aurora. Hvis 

kontaktopplysningene endres, plikter Brukeren å registrere nye korrekte opplysninger så 

snart som mulig. Oppsigelser eller andre meldinger skal gis via e-post. 

 

11.2. Mottak av informasjon 

Meldingen anses som levert til mottakeren hvis den er sendt via e-post, SMS. 

 

12. Personopplysninger 

 

12.1. Behandling av persondata 

Vi henviser til vår Personvernerklæring for detaljert informasjon om hvordan vi behandler 

dine personlige data, inkludert en tydelig beskrivelse av dine rettigheter, samt hvordan du 

kan utøve disse. 

 

13. Annet 

 

13.1. Overføring av avtale og rettigheter 

Kontoinnehaveren kan ikke overføre avtalen, rettigheter og/eller forpliktelser som følger av 

avtalen, til en annen part. 

 

13.2. Bruk av underleverandører 

Aurora forbeholder seg retten til å benytte underleverandører for å oppfylle sine 

forpliktelser i henhold til avtalen. 

 

14. Tvister 

 

14.1. Rettsområde 

Denne avtalen er underlagt norsk lov. Eventuelle tvister med bakgrunn i avtalen skal 

avgjøres av en ordinær domstol. 

 


