
Tildelingskriterier 
Merknad: Dette er en engangsbevilgning. Refusjonsordningen gjelder så lenge det er midler. 

1. Hvem har rett til refusjon fra fondet?  

- Fastleger som er ansatt i kommunehelsetjenesten. 

- Selvstendig næringsdrivende fastlege.  

- Kommunalt ansatte leger som utfører annet allmennlegearbeid, herunder legevakt og sykehjem.  

- Vikarer i en fastlegestilling/ med fastlegeavtale med minst 12 måneders vikariat. 

- Lege med introduksjonsavtale/fastlegeavtale.  

 

2.  Vilkår 

- Norsk autorisasjon som lege.  

- Virksomhet/ arbeidsforhold nevnt under pkt. 1 må innebære minst 19 timer/uke i Norge.  

- Søkeren må ha jobbet som lege i minst seks måneder sammenhengende før kurset. Unntak for 

fødselspermisjon og ALIS, eller annet fravær som definert i arbeidsmiljøloven, for eksempel 

sykefravær. 

- Ordningen skal i hovedsak gjelde kurs i kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet som holdes i Norge 

eller med norske arrangører, og ha et omfang av minimum seks undervisningstimer. 

- Kurs i kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet bør inkludere evaluering av egen praksis basert på 

data/materiale fra praksis. Hvis ikke kurset inneholder evaluering av egen praksis må kurset ha et klart 

og tydelig fokus på kvalitetsforbedring og/ eller pasientsikkerhet.  

- Obligatoriske grunnkurs dekkes ikke. 

 

3. Hvem kan søke og hva kan man søke refusjon for  

Leger i spesialisering i allmennmedisin etter gammel ordning og ny ordning gjeldende fra 1.3.2019, samt 

spesialister i allmennmedisin kan søke om refusjon for;  

a. Kurs innenfor kvalitetsforbedringsarbeid og/eller pasientsikkerhet.  

b. Kursbevis er en forutsetning for å søke om refusjon av midler. 

4. Utgifter som refunderes  

Refusjoner ytes i henhold til satser fastsatt av fondsutvalget 

- Kursavgift opp til 4000[1] NOK. 

- Dersom kurs tas utenom arbeidstid kan det søkes om refusjon av kursavgift. 

- Kompensasjon for tap som følge av fravær fra arbeid /praksis i arbeidstiden. Det kan søkes om 

refusjon for inntil 2 hele, eller 4 halve dager per år og i henhold til Legeforeningens satser for 

praksiskompensasjon.  

5. Dokumentasjonskrav  

- Kopi av kursbevis.  

- Faktura for kurset. 

- For søknader sendt på papir kreves originale kvitteringer for alle utgifter som søkes refundert. For 

digitale søknader kan kvitteringer og bilag scannes eller tas bilde av.  

- Dokumentert fravær fra praksis kan etterspørres.  

 

 

 

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=nb&rs=nb%2DNO&wopisrc=https%3A%2F%2Flegeforeningen-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fcaroline_solberg_yakubu_legeforeningen_no%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fa8c9eb73ad134c0e85ad21b012904d67&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=90DCC69F-D040-2000-CE2B-13277D22EBCF&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1620739632048&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=c5012cfa-71eb-482b-a2ab-2c77e3be4242&usid=c5012cfa-71eb-482b-a2ab-2c77e3be4242&sftc=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn1


6. Fondet refunderer ikke 

Kostnader dekket av Utdanningsfond 2 dekkes ikke, for eksempel kostnader for diett, reiseutgifter, overnatting 

mv. 

 7. Legemiddelindustriens medvirkning  

Kurs der legemiddelindustrien har medvirket praktisk eller økonomisk til den enkeltes deltakelse på kurset, 

godkjennes ikke for refusjon. Søknader der legemiddelindustrien har arrangert reisen til kurset/kongressen, og 

legen har betalt reisen på grunnlag av faktura fra legemiddelindustrien, blir ikke refundert. Det ytes ikke 

refusjon til norske kurs eller kongresser der legemiddelindustrien er medarrangør. Unntatt fra regelen om 

industrimedvirkning er de gangene sentralstyret etter særskilt vurdering har godkjent kurs der det av faglige 

grunner har vært nødvendig med praktisk samarbeid med utstyrsleverandøren.  

8. Søknadsfrist  

Frist for å søke refundert utgifter er tre måneder etter avsluttet kurs. Ved kurs som går over flere samlinger er 

søknadsfristen tre måneder etter siste delkurs. Frist for ettersending av bilag er tre måneder etter at bilag er 

etterspurt.  

9. Ikrafttredelse 

Disse retningslinjer gjelder fra 17.08.21. Dersom kursbevis er utstedt etter denne dato kan man søke refusjon 

fra ordningen.  

 

[1] NOK indeksreguleres 
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