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Kartet viser hvor mange saker NOF-medlemmer fra hvert fylke har meldt til HELP 
i løpet av 5 år.  
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Nytt fra HELP 

2019 har vært et nytt hektisk år for HELP. Vi har for første gang passert 200 ansatte, hvorav 
mer enn halvparten er advokater i Norge. 

Det er flere grunner til at HELP vokser. Vi startet blant annet opp et samarbeid med Telenor i 
mars 2018 om ID-tyveriforsikring og advokatforsikring ved krenkende nettpubliseringer. Så 
langt har vi fått flere hundre tusen kunder gjennom dette samarbeidet, og denne utviklingen 
ser ut til å fortsette. 

Vi har også etablert kollektive avtaler med tre nye LO-forbund i 2019: Kabinansattes 
Forbund, Norsk Manuellterapeutforening og Norsk Flygerforbund. I november signerte vi i 
tillegg en avtale med Fellesforbundet, med oppstart 1. mai 2020. 

Sist, men ikke minst, besluttet Industri Energi å komme tilbake til HELP etter tre år med egen 
advokatordning. Det ser vi på som en tillitserklæring. Vi setter også stor pris på at åtte 
dyktige advokater har valgt å bli med over til HELP i forbindelse med 
virksomhetsoverdragelsen. Det styrker laget som hver dag jobber for deres medlemmer! 

 

 

Tidslinjen over viser hvilke forbund HELP har inngått avtale med i Norge og Sverige siden 2009. 

 

Fornøyde kunder er alltid førsteprioritet for våre advokater. Uavhengig av om medlemmet har 
en god sak eller ikke, skal alle føle seg godt ivaretatt hos oss, og ikke lure på hvilke juridiske 
muligheter og rettigheter de har i den enkelte sak. Med stadig flere kunder har vi i år investert 
mye i rekruttering og kompetanseutvikling for å sikre at vi kan opprettholde høy 
kundetilfredshet.  

HELP har siden starten i 2005 fokusert på å være en god arbeidsgiver hvor godt arbeidsmiljø 
og gode arbeidsvilkår står i fokus. Dette har vi i år ønsket å formalisere ved å bli medlem av 
NHO/Abelia, og ved å innføre tariffavtale gjennom vår lokale Handel og Kontor-forening fra 
og med 1. oktober 2019. 

For å kunne opprettholde et best mulig arbeidsmiljø, har vi valgt å samarbeide med "Great 
Place to Work" (GPTW), hvor vi også ble sertifisert i 2018.  Sertifiseringen viser at 
organisasjonen oppleves som en god arbeidsplass, og den gis kun til bedrifter som oppnår 
meget gode resultater i den årlige GPTW medarbeiderundersøkelsen. 



Bruk av ordningen 

NOFs medlemmer har brukt ordningen stabilt siden 2015, med et snitt på rundt 270 saker i 
året: 

 

Antall saker per år (estimert nov./des. 19). 

 

 

 

Andel advokattimer medgått pr rettsområde i perioden 2015 – 2019 (ekskl. nov./des. 19). Annet inkluderer 
WebHELP, førerkortbeslag og saker utenfor dekning (eks. forsikringssaker og ID-tyveri). NOF har hatt 1173 saker 
i denne perioden. 
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Etter avsluttet sak spør vi alltid medlemmene om de er fornøyd med hjelpen de har fått. 
Fornøyde medlemmer er vårt fremste mål, og det eneste vi måler våre advokater på. 

Så langt i 2019 er NOFs medlemmer som har benyttet ordningen meget godt fornøyd: 

100 % av de som har brukt ordningen i 2019 sier at advokatforsikring er en viktig del 
av medlemskapet. 
97 % av de som har benyttet seg av advokatforsikringen i 2019 vil anbefale den til noen 
de kjenner. 

 

 

Figur 1: Hvor viktig synes du det er å ha advokatforsikring som en del av medlemskapet ditt? (ekskl. nov./des. 19) 
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Noen kommentarer fra NOF-medlemmer som har fått bistand i løpet av 2019: 

 

 

Advokaten svarte raskt og utfyllende på spørsmål og var meget behjelpelig. 

NOF-medlem, 9325 Bardufoss, dato 08.04.2019 

 

Strålende fornøyd, spesielt at det gikk så raskt å få den hjelpen jeg trengte. 

NOF-medlem, 0175 Oslo, dato 24.10.2019 

 

Gode forklaringer og god tilgjengelighet! Veldig fornøyd! 

NOF-medlem, 3153 Tolvsrød, dato 04.07.2019 

 

God oppfølging og forståelse fra saksbehandler. 

NOF-medlem, 3022 Drammen, dato 31.10.2019 

 

Vil bare takke vår advokat for den hjelpen vi fikk. Anbefales på det 

varmeste🙌🙌�😊😊! 

NOF-medlem, 8215 Valnesfjord, dato 29.06.2019 

  

 

 

 

 

 



Endringer per 01.01.2020 

I løpet av 2019 har LOfavør, forbundene og HELP jobbet sammen for å utvide dekningen til 
deres medlemmer. Dette har vært en givende prosess hvor vi har sett på tilbakemeldinger fra 
forbundene, medlemmene og våre egne advokater. Vi er svært glade for å utvide dekningen 
med: 

• Forbrukerkjøp av alle varer, tjenester (unntatt kjøp av advokat- og eiendomsmegler-
tjenester) og reiser, og privat kjøp og salg av ting 

• Alle saker dekkes til og med tvangsfullbyrdelse  
• Alle saker innenfor fast eiendom 
• Tap av førerrett og beslag av førerkort ved kjøring både i og utenfor arbeids-

sammenheng 
• Forsikringssaker knyttet til følgende: 

 
o Hus (ikke eierskifte) 
o Båt  
o Kjøretøy 
o Reise 

 
• Medlemmers barn under 20 år som er hjemmeboende eller borteboende grunnet 

videregående opplæring får bistand i saker knyttet til: 
 

o Opplæringsloven 
o Lov om utdanningsstøtte 
o Økonomiske ytelser som gis med hjemmel i folketrygdloven 
o Tvister vedrørende barneforsikring 
o Husleie 

I tillegg fjerner vi begrensningen på 15 timers juridisk rådgivning per år. Alle saker vil dekkes 
med en maksimal sum på 3 millioner kroner per sak. 



Det er tydelig at interessen for 
digitale, juridiske selvhjelpsverktøy 

øker, og en av de viktigste 
prioritetene for HELP fremover er å 

investere i videreutvikling av 
medlemmenes digitale kundereise. 

Bruk av Min Side 

Når vi tilgjengeliggjør meldinger eller dokumenter i en sak på Min side, får medlemmene 
beskjed om dette per SMS. Fra januar 2020 vil i tillegg forsikringsbevisene og vilkårene bli 
tilgjengelige på Min side. Vi håper dette vil bidra til økt trafikk og større bevissthet rundt 
ordningen. 
 
Bruken av Min side og våre digitale avtaler øker stadig. Så langt i 2019 har vi opplevd fem 
måneder med mer enn 10 000 innlogginger. I oktober opplevde vi dessuten det høyeste 
antallet innlogginger og åpnede digitale avtaler i HELPs historie. 
 

Våre digitale juridiske tjenester skal videreutvikles med bedre funksjonalitet slik at de møter 
medlemmenes behov. Forslag til ny funksjonalitet eller andre forbedringsinnspill fra forbundet 
er høyst velkomne! 
 
Alle medlemmer som er inne på Min side får muligheten til å gi oss en tilbakemelding, og vi 
ser fram til å lese og lære av disse hver eneste uke. I snitt er 90% tilfreds, og på neste side 
er et utvalg av tilbakemeldinger vi har fått i løpet av det siste halvåret.  



Bra side. Enkel og oversiktlig. Lett å laste opp dokumenter. 

 

Meget lett å logge inn. Oversiktlig, lett å laste opp dokumenter. Fint at flere 

store dokumenter kan lastes samtidig (selv om det er limit på 10 dokumenter). 

Absolutt en av de bedre sidene jeg har brukt. 

Veldig grei måte å forespørre hjelp/bistand i stedet for å ringe. 

 

Informativ og lett å bruke. Likte særlig at dere ga info om tilbakemelding i 

etterkant. 

Enkelt å opprette samboerkontrakt!:) 

 

Flott og oversiktlig Min side. Lett å finne fram det man skal til og ikke minst alt 
er forklart eller avklart underveis, for eks. hvor maks datamengde kan lastes 
opp på min side eller oversikt på innsendte dokumenter/ bilder. Flott Minside :) 
Mvh Benjamin. 

 

Informasjonsplan 2020 

LOfavør Advokatforsikring har høyest kundetilfredshet i forsikringsbransjen, så langt vi 
kjenner til. Det betyr at medlemmer som bruker forsikringen virkelig forstår verdien av 
advokathjelp som medlemsfordel.  

Mange tillitsvalgte bruker også forsikringen som rekrutteringsverktøy. Med andre ord har 
forbundet og vi en felles interesse av å gjøre advokatforsikring kjent: Fornøyde medlemmer 
er gull verdt som ambassadører.   

Men det er lett å glemme hvilke fordeler man har, og kunnskapen må holdes ved like. Derfor 
ønsker HELP å gjøre det enklere for hvert enkelt forbund å dele informasjon om LOfavør 
Advokatforsikring i egne kanaler. Vi vil gi dere tilgang til en "verktøykasse" med virkemidler 
som enkelt kan deles på nettsidene, Facebook, Instagram, etc. Her er noe av innholdet: 

• Digital brosjyre – en enkel oversikt over hva du kan få advokathjelp til 

• Årshjul med forslag til hvilke rettsområder/problemer medlemmene trenger 

informasjon om, til hvilken tid på året.  

• Bannerannonser til web og nyhetsbrev 

 

 

 

 

 

 



• Tekstforslag til nyhetsbrev 

• Bildebank  

• Facebook-tekster med lenker til informasjon og filmer 

• Produktfilm for advokatforsikring 

• Filmer fra kampanjen "8 av 10 kunne trengt en advokat" 

• Informasjonsfilm for Min side og HELPs digitale avtaler 

• Podkastepisoder med nyttig juridisk innhold for medlemmene 

 

Med denne informasjonspakken for LOfavør Advokatforsikring ønsker vi å gjøre det enklere 

for dere å gi god informasjon ut til medlemmene. Kunnskap er makt! 

Ny sponsoravtale 

HELP har i år valgt å gå inn som en av sponsorene av hopplandslaget sammen med LO. Vi 

kommer blant annet til å invitere lokale tillitsvalgte i forbundene vi samarbeider med til 

hopprennene på Lillehammer, Vikersund, Oslo og Trondheim i mars. Økt synlighet for LO og 

HELP bidrar til å øke oppmerksomheten rundt advokatforsikring, og målet er at flere benytter 

seg av ordningen. 

  



 

 

Veldig fornøyd med god ivaretakelse og oppfølging fra advokat Berg. 
Profesjonelt og ryddig samt løsningsorientert og hjelpsom. 
 
NOF-medlem, 5141 Fyllingsdalen, dato 16.09.2019 
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