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 Konferenspris  

2 dagars konferens 6 600 kr  

1 dags konferens 4 600 kr  

Gå fem - betala för fyra! 

Lunch, kaffe, frukt och dokumentation ingår i priserna. 
Samtliga priser är exkl. moms 

*Vid bokning med erbjudandet ”gå fem, betala för fyra”.  

 

 

 

 

 

 

2016 års forum för medicinska sekreterare och vårdadministratörer i Jönköping, Norrköping och 

Sundsvall 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 det ett privilegium att få så goda vitsord av tidigare deltagare.  

Vi presenterar nu nya arrangemang. För hösten har vi konferenser i Luleå, Stockholm, Göteborg och Malmö.  

Vi har lyssnat på våra tidigare deltagare och kompletterat med ämnen som efterfrågats och vi har även nya 

engagerande föreläsare. 

Du får kunskap och inspiration inom aktuella ämnen och frågor som du möter i ditt dagliga arbete som kan 

förbereda dig inför framtida behov. Konferensen ger dig dessutom stora möjligheter till intressant 

erfarenhetsutbyte med kollegor från andra vårdorganisationer. 

Vi hälsar dig och dina kollegor välkomna!

Välkommen till …   

Luleå 17 – 18 oktober 2016 

Elite Stadshotellet 

2-dagars konferens från 5280kr / person* 

Forum för  
medicinska sekreterare & 
vårdadministratörer 2016 

Ur programmet: 
 Vårdengelska – rätt terminologi 

 Vårdspråk och språkvård med TNC 

 Att hantera stress och främja hälsa 

 Aktuell juridik – håll dig uppdaterad inom 

bl.a. patientdatalagen. 

 

 

 

De uppgifter vi behöver vid anmälan:  
Verksamhet, faktureringsadress, deltagare med mejladress, kontaktperson, vilka dagar och ort som är aktuellt.  

http://www.kompetensgruppen.se/vardutveckling
http://www.kompetensgruppen.se/
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Program dag 1  

  

08.30 Registrering och välkomstkaffe. 
   

09.00  Engelska för medicinska sekreterare och administratörer  
inom vård och omsorg 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Föreläsare Sheila Reed 
Sheila är språklärare och coach. Utbildad i Oxford. Med kompetens nog att vara utbildare 
 för politiker till toppchefer.  
 
Vid den här föreläsningen får du en orientering kring: 
- Engelska skrivregler. 
- 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  
   missuppfattas. 
- Hur du blir tryggare i möten med patienter där du behöver använda din engelska. 

   

10.00 Förmiddagskaffe och smörgås 
   

10.20  Fortsatt seminarie i engelska för medicinska sekreterare. 
   

12.00 Lunch 
   

13.00   Att hantera stress och främja hälsa! 
  Föreläsare: Johan Möller 

Johan Möller är legitimerad psykolog med arbetslivs- och KBT inriktning. Johan har varit 
verksam inom Hälsan och Stressmedicin, Västra Götalandsregionen. På företagshälso- 
vården Hälsan & Arbetslivet har han arbetat som organisationskonsult med rehabilitering, 
förebyggande och hälsofrämjande, på individ- grupp- och organisationsnivå. Han har även 
arbetat på Institutet för stressmedicin, både med forskning och med behandling. 
 

  En allt stressigare arbetsmiljö inom vårdsektorn ökar sjuktalen drastiskt och innebär  
personligt lidande för den enskilde såväl som bemanningsproblem och ökande kostnader  
för arbetsgivarna. Aktuella rapporter pekar på att 75 % av sjuktalen är en konsekvens av  
akuta stressreaktioner.  
Johan kommer att i tre etapper ge oss en fördjupad kunskap om: 
 
- Stress och signaler, uppkomst och verkan. 
- Vad är effektivt för att hantera stress? 
- Vad krävs för att inte hamna i stress? 
 

   

14.30 Eftermiddagskaffe 
   

14.50  Fortsatt seminarie med Johan Möller. 
   

16.30  Dagen avslutas med lite förfriskningar. 
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Program dag 2 

 
08.00 

 
 
Registrering och välkomstkaffe. 

   

08.30  Vårdspråk och språkvård 
 

 

 Föreläsare: Åsa Holmér, Terminimologicentrum - TNC 
Åsa har lång erfarenhet av att driva termprojekt inom organisationer som till exempel 
Socialstyrelsen, Högskoleverket och Kungliga Biblioteket. Vidare är hon ledamot av 
Språkvårdsgruppen, Läkaresällskapets språkkommitté och Svenska datatermgruppen. 

  Kursen "Vårdspråk och språkvård" är medicinens språk i blickfånget. Vi utgår från  
"Medicinskt fackspråk i skrift", en samling råd och riktlinjer om det medicinska fackspråket 
i vid mening som TNC, Socialstyrelsen, Läkartidningen och Läkaresällskapets språk- 
kommitté står bakom. Vidare redogör vi för ett urval intressanta språkfrågor från 
Läkaresällskapets språkrådgivning och ger exempel på svårigheter från arbetet med 
översättningen av medicinsk text. 
 

09.30 Kaffe med smörgås 
   

09.50  Fortsatt seminarie med Åsa Holmér. 
   

11.30 Lunch 
   

12.30  Aktuell och uppdaterad juridik för medicinska sekreteraren.  
 

  Föreläsare: Ulrika Sandén 
Ulrika Sandén, utbildad jurist och arbetar på Örebro universitet vid Institutionen för 
juridik, psykologi och socialt arbete. Ulrika är en flitig föreläsare och utbildare på landets 
juristprogram och vid läkarutbildningar. Ulrika är ledamot i Läkaresällskapets 
Etikdelegation. Ulrika kommer att fokusera på den juridik som är viktig för dig som 
medicinsk sekreterare eller vårdadministratör.  
 

  För dig inom vården finns ett omfattande juridikskt regelverk där alla bär ansvar och  
skyldigheter. Ulrika gör svåra frågor enkla och ger dig en uppdatering av de lagar och regler  
som gäller. 
 

14.00 Kaffepaus 
   

14.20  Fortsatt seminarie med Ulrika Sandén. 
  Målet är en givande diskussion kring praktiska frågeställningar från vardagen, förbered 

dig gärna med frågeställningar.  
 

• Genomgång av de viktigaste lagarna för dig som medicinsk sekreterare och 
vårdadministratör 

• Patienters journaler på internet och journalsäkerhetsfrågor 

• Offentlighet och sekretesslagen 

• Patienters och vårdpersonals rättigheter och möjligheter i ett juridiskt perspektiv 

• Vilka författningsreglerade anmälningsplikter har en sekreterare? 
   

16.00  Avslutning och sammanfattning av konferensen 
   

Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet och förbehåller oss rätten att ställa in planerad konferens vid  
för få anmälda deltagare 
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