OPPDRAGSKONTRAKT
LEGE OG SÆRFORBUND

Herved inngås følgende avtale mellom

_______________________
Lege

_____________________
Særforbund

1. Arbeidsoppgaver/ansvarsområde
1.1. Legen er ansvarlig for å yte eller formidle nødvendig helsetjenester på et faglig
forsvarlig nivå.
1.2. Diagnostisering og behandling av aktuell sykdom eller skade skal gis uten
unødvendig tidsspille for den enkelte utøver.
1.3. Undervisning og veiledning omkring relevante idrettsmedisinske tema skal gis alle
utøvere etter retningslinjer fra NIFs Idrettsmedisinske råd.
1.4. Legen skal delta i planlegging/vurdering av sesongopplegget for trening/test og
konkurranser der dette har spesielle helsemessige aspekter for utøvere.
1.5. Legen skal formidle informasjon til media om skade/sykdom hos utøvere der dette er
nødvendig og avtalt med utøverne selv. For øvrig følges de vanlige prinsipper om
taushetsplikt for leger.
1.6. Legen plikter å føre journal på hver utøver etter vanlige retningslinjer for
legebehandling. Legen kan etter samtykke fra utøver gi trener nødvendig
helseinformasjon omkring den enkelte utøver.
1.7. Trener og utøver plikter å holde legen informert om de helseproblemer som oppstår
og evt. behandlingstiltak fra annet helsepersonell.
1.8. Legen skal anerkjenne og respektere NIFs antidoping bestemmelser
(https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/niflov/#_NIFLOV121). Som veiledning
kan NFFs «Rutiner for Antidoping arbeid» nyttes, vedlagt.
2. Godtgjørelse
2.1. Det utbetales et fast honorar for beredskap og dekning av administrative kostnader
inkludert telefon på kr. _____________ per år. Beløpet utbetales 1. mars og 1.
september.
2.2. Det utbetales kr. _____________ per dag ved deltakelse på samlinger/konkurranser
etc. Kost og losji holdes av forbundet på lik linje som for annet støttepersonell.
2.3. Oppdragsgiver refunderer kostnader til Legeforeningens alminnelige
ansvarsforsikring, samt tilleggsforsikringen som dekker formuestap inntil 10
millioner kroner.
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2.4. Ved nødvendig bruk av egen bil dekkes kilometergodtgjørelse etter statens satser.
2.5. Ved konsultasjoner på legens kontor betaler utøver/forbund egenandel på kr.
_____________ per behandling.
2.6. Utgifter til forbruksmateriell og medisinsk utstyr dekkes av forbundet etter avtale.
2.7. Legen inngår i ordninger med klær/fritidsutstyr på lik linje med annet
støttepersonell/ledere.
3. Gyldighet
3.1. Avtalen har en gjensidig oppsigelsesfrist på tre (3) måneder for partene. Oppsigelse
skal skje skriftlig.
3.2. Ved uenighet mellom partene vedrørende avtalen skal den søkes løst ved
forhandlinger.

____________________
Sted

____________________
Dato

____________________
Lege

____________________
Forbund
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