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Ansvarsforsikring for leger670

Alle medlemmer har anledning til å tegne kollektiv ansvarsforsikring 
gjennom Legeforeningen. Ansvarsforsikringen er et supplement til legers 
alminnelige ansvarsdekning i Norsk Pasientskadeerstatning (NPE).

NPE dekker skader som har oppstått i Norge
og som har medført et økonomisk tap. An-
svarsforsikringen gir en mer fullstendig dek-
ning av det ansvar legen vil komme til å påta
seg ved utøvelsen av legevirksomhet.

Forsikringen dekker medisinsk feilbehand-
ling i Norden, ved akutt legehjelp på reiser
over hele verden, ved engasjementstillinger
som lege i inntil tre måneder i hele verden og
i land på FNs liste over utviklingsland. Videre
dekker forsikringen juridisk bistand i tilknyt-
ning til behandlingen av kravet om erstatning.

Ansvarsforsikringen dekker ikke skader
som kan søkes dekket av NPE. Dette inne-
bærer at i Norge dekker forsikringen kun
skader som ikke medfører økonomisk tap,
for eksempel oppreisningserstatning.

Forsikringen er i Tryg Forsikring. For
2017 er premien 400 kroner per år (55 kro-
ner for studenter). Premien innkreves sam-
men med medlemskontingenten i Legefor-
eningen. Med mindre man reserverer seg
mot å ha denne forsikringen, sendes kravet
ut sammen med kontingentfakturaen for
første halvår hvert år.

Bare for medlemmer
Tryg tilbyr ikke ansvarsforsikring for medi-
sinsk feilbehandling til leger som ikke er
medlem i Legeforeningen. Riktignok tilbys
ansvarsforsikring som del av en ordinær
kontorforsikring, men det handler om skader
som oppstår på legekontoret, og har ikke noe
med den medisinske behandlingen å gjøre.

Det er kun Legeforeningens avtale som
har oppreisningserstatning (tort og svie). Det
er heller ikke mulig som privatperson å tegne
utvidet dekning for legehjelp i Norden, ved
akutt legehjelp på reiser i verden eller ved
engasjementsstillinger utenfor Norden i inn-
til tre måneder.

Kan utvides
Det er mulig å utvide den kollektive ansvars-
forsikringen gjennom Legeforeningen. Er
man medlem i Legeforeningen og har Lege-
foreningens kollektive ansvarforsikringen i
bunn, går det an å søke utvidet dekning av
forsikringen.

Per i dag tilbyr Tryg utvidelse av forsik-
ringssummen til ti millioner kroner til en
premie på 1 590 kroner (inkludert grunnpre-
mien) per lege. (Normalt begrenses erstat-
ningen til fem millioner kroner per skade-
tilfelle). Er det aktuelt med utvidet dekning,
kan man ta direkte kontakt med Tryg forsik-
ring på tlf 04040 og ordne dette.

Tone Houge Holter

tone.houge.holter@legeforeningen.no
Økonomi- og administrasjonsavdelingen

NOTISER

Vårmøte i Eldre legers forening

Eldre legers forening (Elf) ønsker velkom-

men til vårmøte på Lillehammer hotell 

helgen 9. – 11. juni 2017.

For mer informasjon, se: legeforeningen.
no/spesial/Eldre-legers-forening/

Styrker konfliktfondet

Legeforeningens sentralstyre har vedtatt 

at det skrives ut en tilleggskontingent 

i 2017 til alle landets yrkesaktive med-

lemmer. Pengene går til å styrke Legefor-

eningens konfliktfond og er en engangs-

betaling. Konflikten i Spekterområdet 

høsten 2016 gjorde et betydelig innhogg 

i konfliktfondets kapital. Sentralstyret 

vedtok derfor i desember 2016 at en styr-

king av fondet er helt nødvendig for å opp-

rettholde høy beredskap i 2017 og i kom-

mende år.

Konfliktfondet er en integrert del av 

Legeforeningens regnskap i form av en 

øremerket avsetning i Legeforeningens 

balanse som er opprettet for å sikre strei-

kende medlemmers økonomiske interes-

ser ved streiker og konflikter. I praksis 

innebærer dette at fondet benyttes til 

å dekke inntektstap for de leger som tas 

ut i streik.

Fondet benyttes også til å dekke andre 

direkte konfliktrelaterte kostnader, som 

for eksempel streikemøter, for Legefor-

eningen sentralt eller lokalt.

Endring av spesialistreglene 

i immunologi og transfusjons-

medisin

I tråd med Legeforeningens anbefaling 

har Helsedirektoratet vedtatt endringer 

i spesialistreglene i immunologi og trans-

fusjonsmedisin.

Det er vedtatt en omformulering av 

kurskravet der det presiseres en valgfri 

sammensetning av valgfrie kurs.

Kurskravet har fått følgende ordlyd:

200 timer, herav minst 20 timer i hemo-
terapi, minst 20 timer i transplantasjons-
immunologi, minst 20 timer i immunhema-
tologi, minst 45 timer i metodekurs for labo-
ratoriespesialiteter og til sammen minst 75 
timer innen valgfrie kurs godkjent for spe-
sialiteten.

I tillegg kreves gjennomført obligatorisk 
kurs i administrasjon og ledelse og obligato-
risk nettkurs i sakkyndighetsarbeid. Legefor-
eningens kurs for tillitsvalgte kan erstatte 
obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse.

Endringen gjøres gjeldende umiddel-

bart.

SUPPLEMENT: Ansvarsforsikringen gir en mer fullstendig dekning av legens ansvar. Foto: Thomas Barstad 
Eckhoff/Legeforeningen


