
Individuell (personlig) avtale om regional avtalepraksis for legespesialist 
 
1. Avtaleparter 

 
Avtaleparter er: 
 
Helse  RHF 
 
Organisasjonsnr.:  
 
Adr.:  postnr.:  sted:  
 
heretter omtalt som ”RHF” 
 

og 
 
Navn:  
 
P.nr.:  
 
Privatadr.:  
 
postnr.:  sted:   
 
Privattelefon:   
 
Mobiltelefon:    
 
Organisasjonsnr.:  
 
heretter omtalt som ”Legen”. 
 
 
2. Legens plikter og rettigheter 
 
Legens plikter og rettigheter følger av den til enhver tid gjeldende Rammeavtale om 
avtalepraksis for legespesialister inngått mellom de regionale helseforetakene og Den 
norske Lægeforening. Legen forplikter seg til å gjøre seg kjent med innholdet i denne 
avtalen.  Legen og det regionale helseforetak er bundet av denne avtalen.  
 
Avtalen kan ikke overdras. 
 
3. Aktivitetsbeskrivelse 
 
Spesialist i   
 
Normtall:  



Andre avtalte forhold (faglig virkeområde mv.:)  

 
 
 
4. Avtaleperiode 
 
Alt. 1: Avtalen gjelder fra  og opphører uten forutgående oppsigelse fra noen 
av partene ved fylte 70 år. 
 
Alt. 2: Avtalen gjelder fra  til .  Avtalen opphører uten 
forutgående oppsigelse fra noen av partene ved utløpet av avtaleperioden.   
 
 
5. Avtalehjemmelens størrelse 
 
Avtalehjemmelens størrelse er  %. 
 
 
6. Åpningstid og lokalisering 
 
Åpningstiden er:                                                                               
 
Telefontider:  
Mandag Fra: Til: Fra: Til:
Tirsdag Fra: Til: Fra: Til:
Onsdag Fra: Til: Fra: Til:
Torsdag Fra: Til: Fra: Til:
Fredag Fra: Til: Fra: Til:               
 
Fullt driftstilskudd forutsetter gjennomsnittlig 37,5 timer per uke i minst 44 uker 
per år med behandlende virksomhet inkludert administrasjon av praksis. 
 
Lokalisering:        Gruppepraksis (Ja eller nei) 
 
Avtalepraksisens kontoradresse(r)  
 
Avtalepraksisens postadresse(r)  
 
Pasienttelefon:  
 
Kontortelefon:  
 
E-postadresse:  
 
Kontonummer:  
 



 
Klasseplassering/vilkår for klasseinndeling 
 
Avtalepraksisen har følgende hjelpepersonell: 
 

 

Stilling Stillingsbrøk
Stilling Stillingsbrøk
Stilling Stillingsbrøk   

 
Samlet kontorareal  
 
Enkel oversikt over medisinsk utstyr relatert til spesialisten:  
 

 
 
Avtalen er plassert i driftstilskuddsklasse:  
 
Driftstilskudd utbetales i henhold til Statsavtale om basistilskudd for allmennleger, 
driftstilskudd for spesialister og takster for leger. 
 
Avkortning i driftstilskuddet foretas etter reglene i Rammeavtalen.  Ved heving av avtalen 
stanses driftstilskuddet umiddelbart, jf Rammeavtalens § 10.5 . 
 
Fravær skal meddeles RHF i så god tid som mulig for samordning med øvrige deler av 
spesialisthelsetjenesten.  For øvrig gjelder regler for fravær som beskrevet i 
Rammeavtalen. 
 
 
7. Andre vilkår 
 

 
 
 
 
8. Veiledning og opplæring av helsepersonell 
 

 
 
 
9. Revisjon av avtalen 
 
Den individuelle avtalen kan fra begge parters side kreves revidert hver år. Med revisjon 
menes endringer gjort etter avtale mellom partene. Videre innebærer dette en plikt for 
begge parter til å drøfte eventuelle endringer. 
 
 



10. Lovbestemte krav 
 
Legen plikter å overholde lovbestemte krav ifbm. utførelsen av ytelsen.  Det kreves at 
Legen innehar nødvendig autorisasjon og offentlig godkjenning for sin spesialistpraksis, 
samt at driften innrettes i samsvar med gjeldende regelverk for øvrig.  Legen skal rette seg 
etter offentlige pålegg, og skal i tilfelle pålegg av betydning for denne avtale blir gitt eller 
varslet, straks opplyse RHF om dette.  Tilsvarende gjelder dersom det fra offentlige 
instanser eller bransjeorganisasjoner blir varslet undersøkelse som kan få betydning for 
legens virksomhet etter denne avtale. 
 
11. Varighet og oppsigelse av individuell avtale 
 
RHF og legen kan si opp avtalen med gjensidig oppsigelsesfrist på 6 måneder.  Oppsigelse 
fra RHF’s side må være saklig begrunnet. 
 
12. Tvisteløsning mellom leger ved overdragelse av praksis 
Legen forplikter seg til å akseptere Rammeavtalens bestemmelser om tvisteløsning ved 
overdragelse av praksis, jf Rammeavtalens § 11.1, 5. ledd 
 
13. Tvisteløsning mellom RHF og legen 
Kommer partene ikke til enighet, kan tvisten bringes inn for voldgift etter bestemmelsene  
i lov om voldgift av 14.05.04 nr. 25. Om ikke partene blir enig om annen sammensetning, 
oppnevner hver part en representant i voldgiftsretten, og disse oppnevner i fellesskap en 
tredje person som leder. Oppnås ikke enighet omleder, oppnevnes denne av tingrettens 
sorenskriver. 
 
Hver av partene kan i stedet bringe tvisten inn for domstolsbehandling. 
 

************** 
 
 
Denne avtale er underskrevet i to originale eksemplarer, hvorav hver av partene beholder 
ett hver. 
 
 
Dato:     Dato:    
 
Helse  RHF                     Legen:  
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