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Välkommen till Läkarsekreterarforum!
2016 års forum i Jönköping, Norrköping och Sundsvall 
var mycket uppskattat. Var du där? Våra deltagare 
ger oss betyget 4,6 av 5 och hela 98% anser att 
konferensen i sin helhet varit bra eller mycket 
bra!  Som konferensarrangör i snart 20 år är det 
ett privilegium att få så goda vitsord av deltagarna.            
Vi presenterar nu nya arrangemang för hösten. Vi 
kommer att genomföra konferenser i Luleå ( se separat 
program) Malmö, Göteborg och Stockholm. 
Vi har lyssnat på våra tidigare deltagare och 
kompletterat med ämnen som efterfrågats. 
Vid årets viktigaste forum för vårdadministratörer, 
läkarsekreterare och medicinska sekreterare får du 
möjlighet till inspiration och kunskap inom aktuella 
ämnen som du möter i ditt vardagliga arbete och 
framtida behov. Konferensen ger stora möjligheter 
till erfarenhetsutbyte med andra kollegor vid de olika 
lunch-, kaffe- och fruktpauserna.
 

Ur programmet:

-  Påverka din arbetsplats
-  Varför är kollegan så vresig?
- In english, please! 
- Engelska i praktik och teori
-  Ergonomi på arbetsplatsen
- Nutritionslära
-  Hjärnan, kroppens överhuvud
- Tydligare texter
- Snabbkurs i retorik
- Visuell kommunikation

Vi erbjuder en mängd intressanta talare och aktuella 

praktikfall. Läkarsekreterarforum är ett forum 

för kunskap, information, utveckling och 

inspiration. Ta del av programmet du också!

Konsten att kommunicera i tal 
och skrift

Olle Bergman

Bland mazariner och magrutor
Vickie Peolin

Engelska för den medicinska 
sekreteraren

Sheila Reed

Hur mår din arbetsplats
Johan Möller
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Läkarsekreterarforum 2016
Forum för medicinska sekreterare och vårdadministratörer

Gå fem, betala för fyra!

Malmö 6 - 7 oktober, Stockholm 17 - 18 november, Göteborg 21 - 22 november



08:30 Registrering med välkomstkaffe 

09:00 Hur mår vår arbetsplats?

Johan Möller är legitimerad 
psykolog med arbets- och 
organisationsutbildning. Han är 
KBT-skolad och har arbetat med 
arbetsåtergång och stressforskning. 
De senaste åren har han arbetat 
som organisationskonsult och då 

rört sig mellan individ-, grupp- och organisationsnivå. 
Johan arbetar för att skapa ett hållbart arbetsliv som 
kombineras med effektivitet och lönsamhet.

Studier visar att yrkesgruppen medicinska 
sekreterare och vårdadministratörer har en 
ansträngd arbetssituation och ur detta kan en 
osund arbetssituation uppstå. Det råder även en 
landsomfattande brist på personal inom yrkesgruppen. 
En ansträngd arbetssituation kan i längden ge en 
ohälsosam arbetssituation och skapa slitningar i 
arbetsgrupperna. Förekom och förebygg en ansträngd 
arbetssituation. 

Johan kommer med utgångspunkt i den medicinska 
sekreterarens arbetssituation att guida oss igenom 
redskapen och ge oss kunskap om hur vi skapar ett 
hållbart klimat ur ett arbetsplatsnära perspektiv. 

Bland annat berör Johan följande ämnespunkter:

- Vad kan jag själv göra åt min arbetssituation och kan jag         
   verkligen påverka min arbetsplats?
- Hur agerar en arbetsgrupp som är utsatt för negativ     
  stress?
- Idenifiera den skadliga stressen
- Vad stressar den medicinska sekreteraren?
- När är det dax att dra i handbromsen?

10:00 Förmiddagsfika 

10:20 Fortsatt seminarium med Johan Möller                  

12:00 Gemensam lunch

 

Dag 1   (OBS! Detta är dag 2 i Stockholm)

Malmö 6 oktober, Stockholm 18 november, Göteborg 21 november
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Forum för medicinska sekreterare och vårdadministratörer

13:00 Engelska för medicinska sekreterare och   
                vårdadministratörer inom vård och omsorg.

Sheila Reed  arbetar som språklärare och 
coach. Hon är utbildad sjuksköterska i Oxford,  
med lång och bred erfarenhet av att utbilda i 
det engelska språket, allt från högt till lågt. 
Hon har också erfarenhet och kompetens till 
att kunna möta respektive individ på dennes 
kunskapsnivå.  

                                                
 Sheila ger oss en orientering och kunskap till hur vi förbättrar 
vår kommunikation på engelska. Under Sheilas orienteringskurs 
varvas terori med praktik. Sheilas ambition är att få dig som 
deltagare att känna dig säker och bekväm i ditt lärande oavsett 
förkunskap.
 
- Engelska skrivregler
- Intyg och remisser
- Presentation av bra fraser, tips och teknik på muntlig engelska.
- Vårdengelska. Vilka är de rätta orden och hur skall du uttrycka    
   dig för att inte missförstås?
- Hur blir du tryggare i möten med patienter där du behöver         
   använda din engelska?

14:30 Eftermiddagskaffe

14:50 Fortsatt seminarie med Sheila Reed

16:30  Dagen avslutas med lite förfriskningar. 
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Vickie Peolin har arbetat med 
hälsofrämjande insatser sedan 
1997. Hon är en mycket kvalificerad 
person och har bland annat anlitats 
av Elitidrottscentrum Syd. Hon 
ingår även i det medicinska teamet 
i IFK Kristianstad, svenska mästare 

i handboll 2015, där lärandet har focuserats på hur 
matintintag och prestationer förhåller sig. Vickie 
besitter en mycket gedigen kunskap inom kost, 
näringslära, kropp och rörelse. 

En föreläsning om hur mat, motivation och motion 
påverkar vårt mående!

För en yrkesgupp som huvudsakligen har kontorsarbete 
ges tips om hur du skapar en god ergonomisk 
arbetssituation. Hur förbättrar vi och undviker onda 
axlar, nackar och ryggar. 

- Ökad aktivitet - minskat stillasittande
- Modern mat och tidens dieter
- Hjärnan, kroppens överhuvud
   Om belöningssystemets påverkan
- Medvetet ätande - Inte enbart vad, utan hur, varför,    
   när och om jag äter
- Energibehov, energifördelning och om hur vi praktiskt  
   kan få till kosten
- Förläng ditt liv med stående och gående

09:30 Förmiddagsfika

09:50 Fortsatt seminarie med Vickie     
 Peolin

11:30 Gemensam lunch

 

Dag 2   (OBS! Detta är dag 1 i Stockholm)
Malmö 7 oktober, Stockholm 17 november, Göteborg 22 november
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08:00 Registrering med välkomstkaffe      

08:30     Bland mazariner och magrutor! 
 

Olle Bergman är frilansskribent, 
föreläsare och författare med stort 
intresse för hur innehåll och budskap 
bör anpassas för olika sammanhang. Han 
hjälper företag och andra organisationer 
att nå sina mål genom tydligare texter, 
begripligare information och mer 
övertygande presentationer. Specialiteter 

som skrivteknik, retorik och kvalificerade textuppgifter 
inom medicin. 

- Fem grundregler för en klar kommunikation
- Snabbkurs i retorik - konsten att övertyga
- Tips från reklamvärlden, journalistiken och PR-branschen
- Visuell kommunikation
- Så blir du en bättre talare
- Gör din idé till andras

14:00 Eftermiddagskaffe

14:20 Fortsatt seminarie med Olle Bergman

16:00 Dagen avslutas 

Vill du öka din kompetens 
ytterligare?

 

Gå in på
www.kompetensgruppen.se 

för  aktuella erbjudanden.
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12:30 Konsten att kommunicera - i tal och skrift  



ANMÄL DIG REDAN IDAG

Datum och plats: 
6-7 okt Malmö, Clarion Hotel & Congress Malmö Live
Dag Hammarskjölds torg 2

17-18 nov Stockholm, Elite Palace Hotel
S:t Eriksgatan 115

21-22 nov Göteborg, Elite Park Avenue Hotel
Kungsportsavenyn 36-38

Hotell: 
Vid behov av övernattning, så rekommenderar 
vi att du bokar hotellrum i god tid då flera 
konferenser och mässor går samtidigt.

Betalning:
Betalning erläggs mot faktura 30 dagar netto.  
Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan 
person. Samtliga priser anges exlusive moms.

Avbokning:
Om avbokning sker tre veckor före konferensstart 
eller senare återbetalas ej avgiften utan kan istället 
överlåtas till en ersättare.  

Vi reserverar oss för förändringar i programmet.
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VI ERB JUDER FÖL JANDE SEMINARIER

   PRISER    PRIS 

Konferenspris två dagar 6 600:- 
Konferenspris en dag 4 600:-   

I priset ingår lunch, kaffe, frukt och dokumentation. Var vänlig och meddela 
oss vid annan kost.
Alla priser är per person och exkl. moms

OBS! 
Vänligen kontakta oss om du inte fått din anmälan bekräftad inom fem    
arbetsdagar.  
 

Gå FEM, betala för FYRA!

MALMÖ

Läkarsekreterarforum 6-7 okt
Endast 6 okt (dag 1)  
Endast 7 okt (dag 2)  

STOCKHOLM
 

Läkarsekreterarforum 17-18 nov
Endast 17 nov (dag 1)
Endast 18 nov (dag 2)

  

  

  

  

  

ANMÄLAN / KONTAKTUPPGIFTER

Arrangör:

telefon 010 - 130 14 69

e-post kompetensgruppen@prospector.nu

www www.kompetensgruppen.se/vardutveckling
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GÖTEBORG

Läkarsekreterarforum 21-22 nov
Endast 21 nov (dag 1)
Endast 22 nov (dag 2) 

LULEÅ, se separat program på
www.kompetensgruppen.se/vardutveckling

Läkarsekreterarforum 17-18 okt
Endast 17 okt (dag 1)
Endast 18 okt (dag 2)  

  

  

  

  

 


