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Legeforeningen  
Her 
 
 
 

12. mars 2020 
 
 

Intern høring - Landsstyresak - Den norske legeforenings rettshjelpsordning for 
leger - forslag til vedtektsendringer – høring 
 
Allmennlegeforeningen viser til brev av 5. februar 2020 om intern høring - 
landsstyresak - Den norske legeforenings rettshjelpsordning for leger - forslag 
til vedtektsendringer. 
 
Allmennlegeforeningen har følgende merknader til de foreslåtte endringene:  
 
Forslag til endringer i kapittel 1 – Innledende bestemmelser 
1-4 Legeforeningens tilbud om juridisk bistand 
Allmennlegeforeningen mener dette er en god presisering, og støtter 
forslaget til endring.  
 
Forslag til endringer i kapittel 3 – Rettshjelpsutvalgets sammensetning og 
organisering 
3-4 Møter og saksforberedelse 
Allmennlegeforeningen har ingen merknad til forslaget.  
 
Forslag til endringer i kapittel 4 – Hvem gjelder ordningen for 
4-3 Nordiske samarbeidsavtaler 
Allmennlegeforeningen har forståelse for at den foreslåtte endringen er 
hensiktsmessig for rettshjelpsutvalget. AF er imidlertid mer i tvil om endringen 
er like hensiktsmessig for medlemmene. Dette fordi vi ikke tror avtalen er 
tilstrekkelig tilgjengelig for medlemmene, og vi er også i tvil om eventuelle 
endringer i avtalen vil være godt nok kjent for aktuelle medlemmer. Dersom 
endringen vedtas foreslår AF at avtalen legges på nettsiden til 
rettshjelpsutvalget eller at den lenkes til.  
 
Forslag til endringer i kapittel 5 – Dekningsområde 
5-1 nr. 2 Tilsynssak – Suspensjon/tilbakekall 
AF støtter forslaget om at det inntas en sikkerhetsventil i saker som omhandler 
godkjenning av lisens, autorisasjon eller spesialistgodkjenning dersom utvalget 
finner det godtgjort at vedtaket bygger på klar saksbehandlingsfeil som er 
egnet til å endre vedtaket. 
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Vi vil benytte anledningen til å påpeke at overskriften ikke synes dekkende 
da bestemmelsen også gjelder også saker om begrensning av autorisasjon. 
  
5-1 nr. 6 Oppsigelse av driftsavtaler/samarbeidsproblemer med 
oppdragsgiver 
Formålet med forslaget er å innta en snever åpning for dekning i saker i 
næringsforhold ved de tilfeller utvalget finner det godtgjort at medlemmet er 
utsatt for svik eller bedrageri. AF foreslår at "unntatt der Rettshjelpsutvalget 
finner det godtgjort at medlemmet er utsatt for svik," endres til at  "det synes 
sannsynliggjort" . 
 
5-1 nr. 9 Erstatningskrav 
Det foreslås å åpne for dekning i enkelte typer erstatningssaker, herunder 
yrkesskadesaker. 
AF støtter ikke at det avgrenses mot erstatningskrav som springer ut av 
kontrakt. For næringsdrivende leger vil det klart kunne være saker direkte 
knyttet til legens virksomhet som springer ut av en kontrakt og hvor det vil 
kunne være behov for advokatbistand. Formålet med rettshjelpsutvalget er å 
bidra til legers rettssikkerhet under yrkesutøvelsen som lege. AF mener derfor 
at bestemmelsen også bør gjelde for erstatningskrav som springer ut av 
kontraktsforhold, med unntak av overdragelse av praksis. 
  
AF foreslår at det også vurderes å vedtas en ny bestemmelse som gjelder 
næringsdrivende legers kontraktsforhold (utover selve fastlegeavtalen og 
avtalehjemmelen). 
  
5. Tvist med NAV/trygden.  – hva med tap av rett til å skrive erklæringer ?  
5-4 Forutsetninger for økonomisk støtte 
Forslaget åpner for at sekretariatet kan kreve at medlemmet søker å redusere 
advokatsalær før dekning gis. I tillegg foreslås det en mulighet for at 
utvalgsleder og sekretær i fellesskap har fullmakt til å beslutte bevilgning i 
forlikssituasjoner hvor medlemmet har et umiddelbart behov for avklaring. 
 
AF har ingen merknad til dette.  
 
Forslag til endringer i kapittel 6 – Saksbehandlingsregler 
6-4 Hastefullmakt 
Forslaget åpner for at utvalgssekretæren i omfattende saker kan bevilge et 
mindre beløp til advokatbistand til utforming av søknader til 
Rettshjelpsutvalget. 
 
Allmennlegeforeningen støtter dette forslaget.  
 
6-7 Fornyet behandling 
Forslaget presiserer at rettshjelpsutvalget kan fatte nytt vedtak av eget tiltak 
der det fremkommer nye opplysninger. 
 
Allmennlegeforeningen støtter forslaget. 
 
Tilleggs merknader fra AF 
AF benytter anledningen til å komme med innspill til nettsiden til 
rettshjelpsutvalget.  



Allmennlegeforeningen • Yrkesforening i Den norske legeforening • Postboks 1152 Sentrum • 0107 Oslo • Telefon 23 10 90 00 

Faks 23 10 90 10 • af@legeforeningen.no • Org.nr. 971 443 782 • Bankkto. 5076 09 05493 • www.legeforeningen.no/aplf 
  - 3 - 

 
For det første foreslår AF at møteplanen legges på nettsiden slik at 
medlemmet lett får oversikt over når neste møte i utvalget er. 
 
AF foreslår også at det lenkes til den del av årsmeldingen som omhandler 
rettshjelpsutvalget.   
Endelig foreslår AF at kontaktinformasjon til sekretariatet til rettshjelpsutvalget 
legges på hjemmesiden til rettshjelpsutvalget slik at medlemmene kan 
henvende seg dit ved spørsmål. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
 
 
 
 
 


