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Forsikringsbevis        
Kollektiv forsikring for Den norske legeforenings medlemmer.  
 
Forsikringsbeviset er, sammen med kvittering 
for betalt medlemsavgift, en bekreftelse på at 
du som medlem av Den norske legeforening er 
omfattet av foreningens kollektive 
ansvarsforsikring. For leger som melder seg 
inn i forsikringsordningen i løpet av 
forsikringsåret, gjelder forsikringen fra 
innmeldingsdato.  
 
I forsikringsbeviset finner du viktige 
opplysninger om forsikringen og vi ber om at 
du leser nøye gjennom dette  
 
Forsikringsavtalen er inngått mellom Den 
norske legeforening og Tryg Forsikring og 
gjelder f.o.m. 1.1.2022 t.o.m. 31.12.2024.   
 
Forsikringsavtalen består av  

• forsikringsbevis 

• forsikringsvilkår for Den norske 
legeforenings kollektive ansvarsforsikring 
av 1.1.2021 samt dekningsvilkår 
BBPSK308, «Erstatning ved MRSA-smitte». 

Forsikringsbeviset gjelder foran vilkårene og 
LOV 1989-06-16-69 om forsikringsavtaler 
gjelder hvis ikke annet er uttrykkelig bestemt i 
forsikringsvilkårene. 
 
Forsikringsvilkårene finner du på Den norske 
legeforening sine nettsider. 
 
Hva forsikringen omfatter  
Forsikringen omfatter  

• sikredes rettslige erstatningsansvar for 
økonomisk tap som skyldes ting- eller 
personskader som er voldt under utøvelse 
av virksomhet som lege, herunder 
oppdrag som sakkyndig, eller under 
utøvelse av anerkjent behandling som ikke 
krever autorisasjon etter LOV-1999-07-02-
64 om helsepersonell mv. paragraf 48 og 
som er lovlig etter norsk rett. Forsikringen 
dekker også direkte ansvar som ansatte 
pådrar seg hvis ansvaret etter LOV 1969-
06-13-26 om skadeserstatning paragraf 2-

1 kunne ha vært gjort gjeldende overfor 
arbeidsgiver. 

• sikredes erstatningsansvar for ting- eller 
personskader som eier eller bruker av fast 
eiendom som benyttes i virksomheten 

• sikredes oppreisningsansvar etter LOV-
1969-06-13-26 om skadeserstatning 
paragraf 3-5 og som sikrede har pådratt 
seg i forbindelse med utøvelse av 
virksomhet som lege 

• sikredes erstatningsansvar for rene 
formuestap voldt under utøvelse av 
virksomhet som lege 

• utgifter til juridisk bistand 

• sikredes egenandel etter FOR 2002-12-20 
nr. 1625. Forskrift om Norsk 
pasientskadeerstatning og 
pasientskadenemnd paragraf 17 

• sikredes utgifter ved krenking av 
personvern, sikkerhetsfeil eller systemfeil 
(personvern og nettsikkerhet) 

• erstatning ved MRSA-smitte. 
 
Forsikringen omfatter ikke ansvar for tap som 
kan kreves dekket under ordningen Norsk 
Pasientskadeerstatning i medhold av LOV 
2001-06-15 nr. 53 om erstatning ved 
pasientskader m.v. Forsikringen omfatter 
heller ikke sikredes regressansvar etter lovens 
paragraf 4, tredje ledd siste setning.   
Forsikringstekniske spørsmål vedrørende den 
kollektive ansvarsforsikringen kan stilles Tryg 
Forsikring pr mail: legeforeningen@tryg.no 
 
 
Hvor forsikringen gjelder  
 
Forsikringen gjelder erstatningsansvar for 
skade som inntreffer i Norden, medregnet 
norsk kontinentalsokkel, norsk fartøy og andre 
områder underlagt norsk jurisdiksjon og som 
pådras etter gjeldende rett i de nordiske land. 
 

mailto:legeforeningen@tryg.no


   

… i samarbeid med … 
 

I følgende tilfeller gjelder forsikringen i hele 
verden:  

• ved utøvelse av akutt hjelp på reiser 

• ved arbeidsengasjement utenfor Norden 
med inntil tre måneders varighet 

• ved arbeid i land på FN sin liste over 
utviklingsland. Engasjementet skal meldes 
til Tryg Forsikring før avreise pr mail til: 
legeforeningen@tryg.no 

 
Forsikringssum og egenandel  
Forsikringssummen er NOK 10.000.000 pr. 
skadetilfelle og samlet pr. år.  
 
Oppreisningsansvar er begrenset til NOK 
300.000 pr. skadetilfelle og samlet pr. år. 
 
Ansvar for formueskader er begrenset til NOK 
1.000.000 pr. skadetilfelle og samlet pr. år. 
 
Utgifter til juridisk bistand er begrenset til 
NOK 1.000.000 pr. tvist og samlet pr. år. 
 
Utgifter som følge av krenking av personvern, 
sikkerhetsfeil eller systemfeil, er begrenset til 
NOK 500.000 pr. skadetilfelle og samlet pr. 
forsikringsår 
 
Ved hver utbetaling gjøres det fradrag for 
egenandel på NOK 6.000. 
 
Erstatning ved MRSA-smitte er NOK 50.000 pr. 
måned (25.000 for studenter) i inntil 6 
måneder totalt. 
 
Hvilke sikkerhetsforskrifter som gjelder  
Sikrede skal jevnlig foreta forsvarlig 
vedlikehold av det anlegg og utstyr han eier 
eller bruker i sin virksomhet. Sikrede skal gjøre 
seg kjent med de krav myndighetene stiller 
gjennom lover og forskrifter og som gjelder 
spesielt for den type virksomhet som sikrede 
driver.  
 
 Alle vesentlige IT programmer skal være 
beskyttet med personlig passord som 
systemet automatisk pålegger brukerne å 
endre minst hver 90 dag.  
 
 

Back-up filer av elektroniske data skal foretas 
minst en gang pr. døgn og oppbevares sikkert 
utenfor sikredes forretningssted, eventuelt at 
sikrede har system for at filer lagres parallelt 
hos ekstern leverandør. 
 
Sikrede skal ha rutiner for å hindre uautorisert 
bruk av datamaskiner eller dataprogrammer, 
herunder at IT-nettverket er beskyttet av 
brannmur og virusbeskyttelse med automatisk 
oppdatering.  
 
Ved brudd på sikkerhetsforskriftene kan 
retten til erstatning falle bort eller reduseres. 
Dette gjelder likevel ikke dersom det ikke er 
noe eller bare lite å legge sikrede til last, eller 
dersom forsikringstilfellet ikke skyldes 
overtredelsen. 
 
Vær rask med å melde skade 
Ved skade må du så snart som mulig melde fra 
til selskapet. Er ikke kravet meldt innen ett år 
etter at du fikk kjennskap til forholdene som 
begrunner kravet, kan erstatningen falle bort.  
 
 
Alle krav må også meldes til Norsk 
pasientskadeerstatning.  Skader meldes Tryg 
Forsikring pr mail: ansvar@tryg.no 
Alternativt pr telefon: +47 915 040 40. 
 
Du har rett til å klage  
Selskapet vil gjøre sitt beste for at du skal bli 
fornøyd hos oss. Du kan klage på forsikringen 
din, på avgjørelse i en skadesak eller en levert 
tjeneste. Hvis du mener vi har gjort en feil, kan 
du klage til Tryg Forsikring sin interne 
klageavdeling som vil behandle klagen så raskt 
som mulig på en profesjonell og grundig måte.  
 
Adressen er: 
Tryg Forsikring 
Att: Kvalitetsavdelingen, Postboks 7070, 5020 
Bergen 
e-post: kvalitet@tryg.no 
 
Du har også rett til å klage til 
Finansklagenemnda 
Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo 
Behandling av klage er gratis 
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