
 

               Statsforvalteren i Agder 
 

 

Statsforvalterens kurs og gruppesamlinger for LIS1 

 

 
Hei igjen, 

 

Dere har tidligere mottatt informasjon fra angående kurs og gruppesamlinger Kjetil Juva for 

LIS1 i høst. 

 

Ettersom det er nå endret kontaktpersoner hos Statsforvalteren, sender vi en ny 

påminnelse, samt oppdatert program for første samlingen i september. 
 

Statsforvalterens kurs og gruppesamlinger er et supplement til den individuelle 

veiledning/supervisjonen - og en møteplass for dere. Opplegget er organisert som illustrert i 

nedenfor figur og videre i dette informasjonsskrivet. 
 

 

 

  

Datoene for samlingene høsten 2022 er som følger: MERK DATO PÅ AKUTTKURS!!!! 

Vi gjør dere oppmerksom på endringer på tidspunkt på enkelte samlinger. 

 

• Gruppeveiledningssamling 1:  

Felles for alle: 15.-16.09.2022 oppstart kl. 17:00 dag 1 og fra 09-15 dag 2. 

 

• Akuttkurs: Vest: 19.-20.09.2022: 2 hele kursdager fra 08:00 til 15:30 

• Akuttkurs: Øst: 21.-22.09.2022: 2 hele kursdager 

 

 

 



 

 

• Gruppeveiledningssamling 2: deles kullet i 3 grupper 

 

GR1: 13.-14.10.2022 oppstart kl. 17:00 dag 1 og fra 08:30-15 dag 2.   

GR2: 17.-18.10.2022 oppstart kl. 17:00 dag 1 og fra 08:30-15 dag 2.   

GR3: 18.-19.10.2022 oppstart kl. 17:00 dag 1 og fra 08:30-15 dag 2.   

 

• Gruppeveiledningssamling 3:  

 

GR1: 13.-14.12.2022 oppstart kl. 17:00 dag 1 og fra 08:30-15 dag 2.   

GR2: 14.-15.12.2022 oppstart kl. 17:00 dag 1 og fra 08:30-15 dag 2.   

GR3: 15.-16.12.2022 oppstart kl. 17:00 dag 1 og fra 08:30-15 dag 2.   

 

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. 

 

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 vi 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 noen av oss.  

 

 

http://www.oppvakt.no/
mailto:fag@rs.no


 

 

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. 

 

Vi kan kontaktes: 

Helene B. Rakeie: hebra@statsforvalteren.no, 37 01 75 28 (til stede man, tirs, fre.) 

Heidi M. Vige: fmavhmv@statsforvalteren.no, 37 01 75 68 eller mobil: 90 26 72 06. 

 

Dette informasjonsskrivet og annen relevant informasjon er også tilgjengelig på nettsiden til 

Statsforvalteren i Agder: SFAG. 

 

lykke til med tjenesten: vi sees den 15.september.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Helene B. Rakeie                                        Heidi M. Vige 

ass. fylkeslege                                            seniorrådgiver 

 

 

 

 

 

Kopi: 

• Kommunenes kontaktpersoner for LIS1 

• Solveig Pettersen Hervik 

 

Vedlegg: 

1. oppdatert deltakerliste og gruppeinndeling 

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

 

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

