
 

               Statsforvalteren i Agder 
 

 

Statsforvalterens kurs og gruppesamlinger for LIS1 
 

Velkommen til et forhåpentligvis lærerikt og spennende halvår som LIS1-lege i primærhelsetjenesten. 
 

For mange er det en stor overgang å komme fra sykehustjenesten, med sin mer oversiktlige og ordnede 

hverdag, til primærhelsetjenesten som stiller større krav til selvstendighet, både faglig og sosialt. Veilederne på 

legekontorene gir meget bra oppfølging i forhold til daglige oppgaver, men mange LIS1-leger savner en 

møteplass for å diskutere problemstillinger av faglig og praktisk karakter som ikke dekkes av den individuelle 

veiledningen/supervisjonen, samt for erfaringsdeling.  
 

Statsforvalterens kurs og gruppesamlinger er et supplement til den individuelle veiledning/supervisjonen - og en 

møteplass for dere. Strukturen ble revidert i 2020, delvis pga. Covid-19, delvis for å sikre gjennomgang av 

obligatoriske læringsmål og delvis av veiledningspedagogiske årsaker. Opplegget er organisert som illustrert i 

nedenfor figur og videre i dette informasjonsskrivet. 
 

 
 

Gruppeveiledningssamling 1 er en fellessamling for alle - oppstart kl. 17:00 dag 1, 09-15 dag 2. For akuttkurset 

deles kullet i 2 grupper (Øst/Vest) - 2 hele kursdager for hver gruppe. For gruppeveiledningssamlingene 2 og 3, 

deles kullet i 3 grupper (GR1-3) - oppstart kl. 17:00 dag 1, 09-15 dag 2. Datoene for samlingene våren 2022 er 

som følger: 
 

• Gruppeveiledningssamling 1:  Alle: 10.-11.03.2022 

• Akuttkurs:  Øst: 21.-22.03.2022 Vest: 23.-24.03.2022 

• Gruppeveiledningssamling 2:  GR1: 19.-20.04.2022 GR2: 20.-21.04.2022 GR3: 21.-22.04.2022 

• Gruppeveiledningssamling 3: GR1: 22.-23.06.2022 GR2: 23.-24.06.2022 GR3: 21.-22.06.2022 
 

Du finner også datoene og hvilken gruppe du tilhører i vedlagte «deltakerliste og gruppeinndeling». Du vil motta 

mer detaljert informasjon/program for hver samling ca. 2 uker før start av hver samling/kurs. 
 

Akuttkurset leveres av Redningsselskapets kurs og kompetansesenter, RS Sjøredningsskolen, som er Norges 

største uavhengige leverandør av akuttmedisinsk opplæring og trening. Før den praktiske delen av kurset må 

alle deltagerne har gjennomført obligatorisk e-læring i akuttmedisin og håndtering av volds- og 

overgrepshåndtering som finnes på www.oppvakt.no. Kursene tar ca. 5-7 timer. 

 

http://www.oppvakt.no/


 

 

Kursbevis kan sendes elektronisk til fag@rs.no eller leveres i papirversjon første kursdag. Den enkelte må legge 

ut for administrasjonsgebyret for e-læringen og føre dette som utgift på reiseregningen. Siden det meste av 

teorien gjennomgås i e-læringen vil den oppmøtebaserte delen for det meste sette søkelys på praktiske 

ferdigheter og teamsamarbeid. 
  

Dersom datoene for akuttkurset/gruppeveiledningssamling 2/3 ikke passer for deg, er det anledning til å bytte 

mellom gruppene, men du må selv finne noen å bytte med blant de andre LIS1-legene, samt gi meg beskjed i 

god tid før samlingen (minimum 1 uke). 
 

Du har krav på fri med lønn for å delta på samlingene arrangert av Statsforvalteren, men du må avklare med 

arbeidsgiver (kommunen) om du formelt må søke deg fri. Det er viktig at du så tidlig som mulig setter av tid for 

disse samlingene i timeboken og bytter evt. oppsatte vakter på legevakten. Det er også viktig at du samarbeider 

med legekontoret, veileder og kommunen for å kunne planlegge driften av legekontoret, helsestasjon, legevakt 

mv. Reiseutgifter, bespisning, og overnatting dekkes av Statsforvalteren (skjema for reiseregning sendes dere 

etter første samling).  

 

Alle samlingene omfatter overnatting og bespisning som du i utgangspunktet er automatisk påmeldt til. 

Dersom du ikke ønsker å delta på f.eks. middag og/eller overnatte, så må undertegnede få beskjed minst 1 

uke før samlingen. For sen beskjed kan medføre at du må dekke disse utgiftene selv, og det er jo ikke noe 

hyggelig for deg eller oss…  
 

Vedlagt er «Læringsmål helt eller delvis dekket av Statsforvalterens opplegg - LIS1». Enkelte av læringsmålene vil 

du vanskelig kunne tilegne deg uten deltakelse, men dersom du likevel er forhindret fra å delta (sykdom osv.), så 

må du selv organisere et opplegg med din veileder/kommune slik at tjenesten din kan godkjennes. Etter siste 

samling mottar du et kursbevis som dekker alle samlingene i regi av Statsforvalteren. 
 

Jeg kan kontaktes på fmavkjj@statsforvalteren.no, eller mobil: 97574410. Hvis spørsmålet ikke kan sendes på e-

post, så send meg en SMS, så svarer jeg deg så snart jeg har anledning. 
 

Kontakt ellers gjerne Statsforvalteren i Agder ved behov, tlf. 37017500. Dette informasjonsskrivet og annen 

relevant informasjon er også tilgjengelig på nettsiden til Statsforvalteren i Agder: SFAG. 
 

Vi sees i mars! 

 

LYKKE TIL MED TJENESTEN! 

 

 

Med hilsen 

 

 

Kjetil Juva 

Ass. fylkeslege 
 

Elektronisk signert 

 

Kopi: 

• Kommunenes kontaktpersoner for LIS1 

• Solveig Pettersen Hervik 

 

Vedlegg: 

1. Deltakerliste og gruppeinndeling 

2. Læringsmål helt eller delvis dekket av Statsforvalterens opplegg – LIS1 

mailto:fag@rs.no
mailto:fmavkjj@statsforvalteren.no
https://www.statsforvalteren.no/nb/agder/helse-omsorg-og-sosialtjenester/LIS1-og-turnustjeneste-for-fysioterapeuter/

