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Praktisk informasjon om kursdeltagelse – LIS1-leger 

 
Tid: onsdag 11. og torsdag 12.september  
Sted: Scandic Hotel Alexandra 
Målgruppe: LIS 1-leger i kommunene i Møre og Romsdal 
 
I kursene formidles flere obligatoriske læringsmål. Det er frist for påmelding 21.08.19 Alle må melde 
seg på elektronisk på denne lenken: https://www.fylkesmannen.no/nn/More-og-Romsdal/Kurs-og-
konferansekalender/2019/09/kurs-i-normaltariffen-og-akuttmedisin/ 
 
Registrering er fra klokka 09:30. Kurset starter klokka 10.00. Alle med lang reisevei bør derfor 
vurdere å komme kvelden før. Hotellet serverer middag for alle som ønsker det om kvelden 11. 
september. Dette må gis beskjed om ved påmelding. På begge kursdager er lunsj inkludert. Kurset er 
gratis for deltakerne og Fylkesmannen dekker en overnatting, fra 11. –12. september for de som bor 
minst én times reise fra hotellet. Fylkesmannen har reservert rom på hotellet. Det anmodes om å dele 
rom. Påmelding gjøres ved å krysse på elektronisk påmeldingsskjema. 
 
LIS1-leger må selv søke sine respektive kommuner om permisjon med lønn. Vi viser i denne 
sammenheng til følgende regelverk:  
 
Leger - Særavtale mellom Den norske Legeforening og Kommunenes sentralforbund, SFS 2305, §12.6 
 
Refusjon reise og overnatting  
Reiseutgifter dekkes etter billigste reisemåte, fortrinnsvis rutegående transportmidler. Hvis dette ikke 
lar seg ordne, må skyssen samordnes med andre kandidater. Liste over LIS1-leger vedlegges slik at det 
kan tas kontakt for samordning av reisen. De som har lengst reisevei kan reise dagen før kursstart 
(avtales i forveien per epost med Karin Müller Mikaelsen fmmrkami@fylkesmannen.no). Vi dekker en 
ekstra overnatting i disse tilfeller.  
 
Reiseregningen skal leveres elektronisk, og du må derfor først registrere deg som bruker. Dette gjør du 
via denne lenken: 
https://fmsffmedocvwr.fylkesmannen.no/eDocument.Viewer/fylkesmannen/bruker?retur=%2fedocum
ent.viewer%2ffylkesmannen%2feksterne&shortname=eksterne&securitylevel=3 
 
Når du er blitt registrert som bruker kan du legge inn reiseregningen her:  
 
Last ned DFØ-app fra Google Play eller Appstore til din mobil. Alternativt kan du levere reiseregningen 
på nett, via løsningen BetalMeg, som du finner her:  
https://dfo.no/kundesider/reiseregning/reiseregning-for-honorarmottakere 
 
Begge løsningene krever innlogging via ID-porten. Om du behøver hjelp til utfylling av reiseregning eller 
trenger teknisk støtte, ta kontakt med DFØ (Direktoratet for økonomistyring) på 400 18 659 eller 
lonn@dfo.no. 
 
Kontaktinformasjon  
Fylkesmannen i Møre og Romsdal: førstekonsulent Oda Lid Rokstad;odlro@fylkesmannen.no; 71 25 84 65 
Scandic Hotel Alexandra: https://www.scandichotels.no/hotell/norge/molde/scandic-alexandra-molde 


