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Invitasjon til kurs i normaltariffen og akuttmedisin 11. og 12. september 
2019 – foreløpig program 

Sammen med Legeforeningen i Møre og Romsdal og Helse Nordmøre og Romsdal arrangerer 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal kurs i normaltariffen og akuttmedisin for LIS1-leger i 
kommunehelsetjenesten.  
 
Sted: Scandic Hotel Alexandra, Molde  
Tidspunkt: onsdag 11. september kl. 09:30/10:00 til torsdag 12. september kl. 15:30 
 
Læringsmål for dag 1 Normaltariffen  
Å optimalisere takstbruken til glede for lege, legekontor, kommune og trygdekontor  

Legen skal bruke minst mulig energi og tid på den økonomisk-administrative delen slik at legen skal 
kunne konsentrere seg om pasientbehandling  

Utnytte edb-journalens muligheter for kvalitetssikring og effektivitet  

Introduksjon for legen som selvstendig næringsdrivende - hvordan unngå feil i forhold til  
skattekontoret og bokføringslov  
 
Læringsmål dag 2 Akuttmedisin  
Målet for kurset er å få en god samhandling mellom ambulansetjeneste og leger i kommunene i 
forhold til styrking av lokale akuttmedisinske utrykkingsteam (LAUT) som er omhandlet i Stortingets 
akuttmelding.  
 
Dere får et fullverdig nødnettskurs, som er obligatorisk for dere som legevaktsleger.  
Gruppe 1 har undervisning i nødnett før lunsj og praksisstasjoner etter lunsj.  
Gruppe 2 har omvendt. Gruppene deles inn på starten av dagen.  
 
Man tar for seg temaer innen kommunikasjon og samhandling på skadested, akutt sykdom, traumer 
og skademekanismer. Kurset er både teoretisk og praktisk, med diskusjoner, forelesninger og 
praktisk trening på øvingsstasjoner med avansert øvingsmateriell og medisinsktekniskutstyr.  
Vi vil presisere at dere må ta nødnett leksjonen på Nakos før dere kommer på kurset. Se 
baksiden av programmet.  
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Overgangsordning: 
I kombinasjon med fullført nettkurs i akuttmedisin for legevaktpersonell fra NKLM kan 
Fylkesmannens kurs i akuttmedisin betraktes som godkjent i henhold til krav i 
akuttmedisinforskriften. Det gjøres oppmerksom på at nettkurset i volds- og overgrepshåndtering 
også er obligatorisk for legevakt. Disse nettkurs ligger også på NKLMs læringsportal oppvakt.no. 
Nettkursene inngår ikke i Fylkesmannens kurstilbud og tas på eget initiativ/kostnad. Dere kan høre 
med kommunen når det gjelder refusjon. 
 
 
Velmøtt! 
 
Med hilsen 
 
Karin Müller Mikaelsen (e.f.) 
fylkeslege 

  
 
 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Kurs i normaltariffen, logistikk legekontor, skatt og regnskap 

Onsdag, 11. september 2019 
Læringsmål   

 Å optimalisere takstbruken til glede for lege, legekontor, kommune og Helfo. 
 Legen skal bruke minst mulig energi og tid på den økonomisk-administrative delen slik at legen 

skal kunne konsentrere seg om pasientbehandling 
 Logistikk og smarte tips for legekontoret 
 Introduksjon for legen som selvstendig næringsdrivende - hvordan unngå feil i forhold til 

skattekontoret og bokføringsloven 
Målgruppe:   LIS1 og allmennleger 
Kursarrangør:   Møre og Romsdal legeforening  
Kurskomité:   Bjarne Storset  
Kurssted:   Scandic Hotel Alexandra, Molde 
Kurspris: Sponses av Møre og Romsdal legeforening.   
 
Forelesere:  

 Bjarne Storset, spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin 
 Helge Strømskag, regnskapskonsulent. Rådgiver for vel 1500 leger mht til regnskap etc.  

 

Kursdeltakerne kan gjerne presentere egne kasuistikker, ev. sende på forhånd til b@storset.net 
 

Tid Tema   Foreleser 
09.30-10.00 Registrering Fylkesmannen 
10.00-10.15 Velkommen. Orientering om kurset og veiledning Karin M. Mikaelsen 
10.15-10.30 Råd for optimalt utbytte av lokal veiledning. Basert på 

evaluering. 
Bjarne Storset 

10.30-10.50 Legevakt. Avtaler – transport – bakvakt – lønn – særavtalen – 
rettigheter – gode tips 

BS 

10.50-11.15 Normaltariffen. Bakgrunn. Prinsipper.  BS 
11-15-11.25 Pause  
11-25-12.30 Normaltariffen. Bakgrunn. Prinsipper, forts.  BS 
12.30-13.15 Lunsj  
13.15-13-35 Kontakt-takster og avgrensning mellom disse. Sykebesøk. Kveld. BS 
13-35-13.55 Takst v/legemiddelgjennomgang – tolk – møter BS 
13.55-14.15 Prosedyretakster   BS 
14.15-14.25 Pause  
14.25-15.15 Forsikringsattester – bruk av salærtaksten. Feil i 

oppgjør/reaksjoner.  Laboratorietakster – EKG – spirometri – 
Helfo-takster 

BS 

15.15-15.25 Pause  
15.25-16.15 Smarte tips og logistikk for effektiv drift  BS 
16.30-17.15 Legen som selvstendig næringsdrivende: Regelverk mht til 

regnskap, revisjon og lovlige skattefradrag.  
Helge Strømskag  

17.25-18.10 Valg av selskapsform, bokettersyn, regnskapsføring i 
allmennpraksis, kontantregnskap, bilagshåndtering, bokføring. 
Goodwill. Kommunale avtaler. Fordeling av kostnader 

HS 
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Akuttmedisin 
Program 12. september 2019 

 
Velkommen til kurs i akuttmedisin! Det blir en hektisk dag, men vi prøver i størst mulig grad å legge  
vekt på praktiske øvelser. Dere får i tillegg et fullverdig nødnettkurs, som er obligatorisk for  
dere som legevaktsleger. 
Gruppe 1 har undervisning i nødnett før lunsj og praksisstasjoner etter lunsj. 
Gruppe 2 har omvendt. Gruppene deles inn på starten av dagen. 
 
Felles 
0900-0905 Velkommen, Lars Kr. Haugan, Kursleder 
0905-0925  AMK- Medisinsk nødmeldetjeneste  
 
Gruppe 1  
0930-1215  Nødnett  
1215-1300  Lunsj 
1300-1315 Ambulansetjenesten og Luftambulansetjenesten i Møre og Romsdal  
1330-1400  Praksisstasjon 1 
1400-1430  Praksisstasjon 2 
1430-1500  Praksisstasjon 3 
1500-1530  Praksisstasjon 4 
 
 
Gruppe 2    
0930-0945 Ambulansetjenesten og Luftambulansetjenesten i Møre og Romsdal  
1000-1030  Praksisstasjon 1 
1030-1100  Praksisstasjon 2 
1100-1130  Praksisstasjon 3 
1130-1200  Praksisstasjon 4 
1215-1300  Lunsj 
1300-1530  Nødnett  
 
 
 
Praksisstasjoner 

1. Primærundersøkelse/Luftveier    
2.  Hjertestans – AHLR     
3.  Barn         
4.  Blødningskontroll      
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Info Nødnett 
 
1. E-læring gjennomføres før oppmøte. Dette tar mellom 30-45 minutt.  Gå inn på 

nettsiden : www.nakos.no .Opprett en brukerprofil. Bekreft epost som sendes til den 
adressen du registrerer. Logg deg på. Klikk fanen på toppen merket med kurs, og finn 
NØDNETT. I øverste del av siden som nå kommer opp skal du velge «AMK –område Møre og 
Romsdal» under Kurs for brukere av radioterminal. (Ikke kontrollrom som står lengst ned på 
siden) Når du har kommet til neste side finnes mer praktisk info + at du starter 
INTROKURSET TIL NØDNETT.  
 

2. Møt opp til kurset. Her vil instruktørene gjøre sitt beste for at du skal få en god opplæring i bruk 
av dette gode verktøyet. 
 

3. Skriv ut ditt eget kursbevis. Kort tid etter gjennomført brukerkurs vil steg to på nakos.no bli 
godkjent av områdeinstruktør nødnett. Du får en epost tilsendt på den epostadressen du 
registrerte i nakos.no når godkjenning er lagt inn. (Forutsetter at du er registrert på nakos.no og 
har gjennomført intro kurset). Du må nå logge deg inn på nakos.no igjen og sette av 1 minutt til 
en evaluering av opplæringen. Du får etter dette selv skrive ut ditt eget kursbevis  


