Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Kristiansand 17.12.2018

Til alle LIS1-leger i Agder med distrikttjeneste fra 1. mars 2019

VELKOMMEN SOM LIS1-LEGE I KOMMUNEHELSETJENESTEN - INFORMASJON OM
FYLKESMANNENS LIS1-LEGEKURS OG GRUPPEVEILEDNINGSTILBUD PÅ AGDER
Velkommen til et forhåpentligvis lærerikt, utfordrende og spennende halvår som LIS1-lege i
kommunehelsetjenesten.
Dette brevet inneholder informasjon som du må følge opp innen utgangen av 3. mars - vennligst
les dette på neste side og følg instruksjonene.
For mange er det en stor overgang å komme fra sykehustjenesten, med sin mer oversiktlige og
ordnede hverdag, til kommunehelsetjenesten som stiller større krav til selvstendighet både faglig og
sosialt. Veilederne på legekontorene gir meget bra oppfølging i forhold til daglige faglige
utfordringer, men mange LIS1-leger savner et åpent, større forum for å diskutere problemstillinger
av faglig og praktisk karakter som ikke dekkes av den individuelle veiledningen/supervisjonen.
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har i flere år gjennomført et gruppeveiledningstilbud for LIS1legene i kommunehelsetjenesten som et supplement til den individuelle veiledning/supervisjonen
gitt på legekontorene. Veiledningen foregår som kurs/samlinger av 1-2 dagers varighet.
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 om fri på disse datoene for å kunne planlegge driften av legekontoret, helsestasjon,
daglegevakt mv.
Du har krav på fri med lønn for å delta på undervisning arrangert av Fylkesmannen, men du må
avklare med din arbeidsgiver (kommunen) om du formelt må søke deg fri. Reiseutgifter, bespisning,
evt. overnatting, mv. dekkes av Fylkesmannen.
Kursene/samlingene dekker læringsmål som du vanskelig vil kunne tilegne deg uten deltakelse, de
ansees derfor obligatoriske, men du må fortsatt registrere ditt behov for overnatting og deltakelse på
middag (se neste side).
• Samling 1: Gruppesamling 1, 11.-12. mars 2019, Scandic Sørlandet (Travparkveien 14, 4636
Kristiansand, e-post: sorlandet@scandichotels.com, tel.: 38177777). Oppstart kl. 17:00, se
vedlagt programutkast. Samlingen fortsetter neste dag kl. 08:30-10:00 (før akuttmedisinkurset).
• Samling 2: Akuttmedisinkurs, 12.-13 mars 2019, Scandic Sørlandet (Travparkveien 14, 4636
Kristiansand, e-post: sorlandet@scandichotels.com, tel.: 38177777). Oppstart kl. 10:30, se
vedlagt program fra høst 2018. Alle må ha lest traumekompendiet som er lagt ut på
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder sine nettsider: www.fylkesmannen.no/Aust--og-VestAgder/Helse-omsorg-og-sosialtjenester/LIS1-og-turnustjeneste-for-fysioterapeuter/.

• Samling 3: Kurs i offentlig helsearbeid, 25.-26. april 2019, Dyreparken hotell, (Dyreparkveien
2, 4609 Kristiansand, e-post: hotell@dyreparken.no, tel: 38146400). Oppstart kl. 09:00, se
vedlagt programutkast.
• Samling 4: Gruppesamling 2, 20.-21. juni 2019, Dyreparken hotell, (Dyreparkveien 2, 4609
Kristiansand, e-post: hotell@dyreparken.no, tel: 38146400). Starter med middag for alle kl. 19:00
(også for de som ikke bor på hotellet). Heldagsmøte dag 2 kl. 09:00-15:00, se vedlagt
programutkast.
Du må registrere ditt behov for overnatting og middag på samlingene via Fylkesmannen sin
nettside INNEN utgangen av 3. mars. Klikk her, eller gå inn på www.fylkesmannen.no/Aust--ogVest-Agder/, klikk på «kurs og konferanser» nede til venstre på siden, scroll ned til mars og klikk
på «Kurs og gruppeveiledning for LIS1-leger våren 2019» og fyll ut etterspurt informasjon.
Dersom du har problemer med påmeldingen, eller ikke får kvittering, ta kontakt med Gry Nina Ilje
Tveit: fmavgnt@fylkesmannen.no / 38176164.
Det er mulig å ha med ledsager til samlingene. Dersom ønskelig må du ta direkte kontakt med
hotellet og be om gratis oppgradering til dobbeltrom. Ledsager er også velkommen til å delta på
måltider og sosiale aktiviteter, men dette dekkes ikke av Fylkesmannen og må gjøres opp direkte
med hotellet ved utsjekk.
Ansvaret for den praktiske gjennomføringen av samlingene og gruppeveiledningen deles mellom:
• Kjetil Juva, spesialist i samfunnsmedisin og arbeider til daglig som samhandlingssjef ved
SSHF. Kjetil.Juva@sshf.no / 97574410.
• Olav Eieland, spesialist i allmennmedisin med fastlegepraksis ved Tinnheia Legesenter,
Kristiansand. Oeieland@online.no / 91333949.
Begge er tilgjengelige for spørsmål. Oppdatert kontaktinformasjon finner du også på
turnusnettsidene til Fylkesmannen i Aust-Agder (www.fylkesmannen.no/Aust--og-Vest-Agder/Helseomsorg-og-sosialtjenester/LIS1-og-turnustjeneste-for-fysioterapeuter/). Kontakt ellers gjerne
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder ved behov, tlf. 37017500.
LYKKE TIL MED TJENESTEN!
Med hilsen

Kjetil Juva
Ass. fylkeslege

Olav Eieland
Seniorrådgiver

Brevet er elektronisk signert

Vedlegg:
1. Programutkast – gruppesamling 1
2. Programutkast – akuttmedisinkurs
3. Programutkast – kurs i offentlig helsearbeid
4. Programutkast – gruppesamling 2
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