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Forum för medicinska sekreterare och vårdadministratörer
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Anmäl dig se
15 februari och nast den
få 1000 kr rab
att
för två dagar o
ch 500 kr för e
n
dag.
2-dagars

Välkommen till Läkarsekreterarforum 2019!

Tillfället för dig som medicinsk sekreterare,
vårdadministratör, läkarsekreterare eller om du
arbetar med kundmottagning. 2018 års senaste forum
i Göteborg, Malmö, Stockholm och Sundsvall. Var du
där? Våra deltagare ger oss betyget 4,8 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 goda vitsord av deltagarna.
Vi presenterar nu nya arrangemang för våren med
konferenser i Uppsala, Karlstad, Helsingborg, Luleå och
Linköping.

konferens
fr. 4 640kr* pe
r person

Läkare med ADHD
Prestera eller Fungera?
Christin Edmark

Vi hörsammar alltid våra tidigare deltagare och
kompletterar med ämnen som efterfrågas.
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 inför
framtida behov. Konferensen ger stora möjligheter
till erfarenhetsutbyte med andra kollegor vid de olika
lunch-, kaffe- och fruktpauserna.

Ja tack, Hjärna!
Jenny Åkerman

Ur programmet:

-

Stresshantering
Inspiration
Sunda relationer
Hjärnans belöningssystem
Administrativ personals framtid
Artificiell intelligens
Rak och ärlig kommunikation
Digitaliseringen inom svensk sjukvård
Träna ditt minne
Varför älskar vi vissa och stör oss på andra?

april

Öka förståelsen
och stärk relationerna!
Jacqueline Joo

Sjukvårdens digitalisering

Hösten 2019 planerar vi för Läkarsekreterarforum i Malmö, Göteborg och Stockholm

www.kompetensgruppen.se
www.kompetensgruppen.se
Telenr: 010-130 14 69

Håkan Nordgren

Läkarsekreterarforum 2019

Forum för medicinska sekreterare och vårdadministratörer

Dag 1
Uppsala 18 mars, Karlstad 22 mars, Helsingborg 25 mars, Luleå 1 april, Linköping 8 april
08:30

Registrering med välkomstkaffe

13:00 Ja tack, Hjärna!

09:00 Öka förståelsen och stärk relationerna!
Jacqueline Joo
Personlig utveckling och
inspiration inom temat relationer,
kommunikation och stresshantering
med fokus på socialt stöd
Relationsproffset Jacqueline Joo är
föreläsare, KBT-terapeut, författare och har sedan 2008
intervjuat, coachat, utbildat och föreläst för tusentals
människor. Hon är flitigt anlitad av Sveriges största
medier och förekommer ofta som relationsexpert i TV4
Nyhetsmorgon, SVT Morgonstudion, Expressen och
Aftonbladet.
Jacqueline var tidigare verksam med en privat
klientmottagning inom KBT-terapi med inriktning
på sociala relationer, kommunikation, konflikt- och
stresshantering.
Jacqueline kommer bland annat beröra punkter som;
-Relationer, både privata som yrkesmässiga
-Mentalisering och mentaliseringsteorin
-Emotionell kommunikation
-De viktigaste samtalen vi behöver ta för att stärka
relationer och minska stress
Jacquelines föreläsningar ger många aha-upplevelser
och garanterar hög igenkänningsfaktor då hon blandar
psykologisk forskning med egna yrkeserfarenheter som
KBT-terapeut. Hennes huvudområden är socialpsykologi,
utvecklingspsykologi och kognitiv beteendevetenskap.
http://www.relationsproffset.se

Jenny Åkerman, Hjärnladyn - En föreläsning att
minnas
(Föreläser även i Karlstad 13:00-16:30)

Författare till ett antal hjärnträningsböcker
tillsammans med Gabriella Wejlid. Utbildad
musik- och röstpedagog. Talesperson för Mensa.
Har kunnat 1000 decimaler av pi utantill.
Med stor passion och fart kommer Jenny att leda oss runt i den
mänskliga hjärnan. Kunskap och insikter om hjärnans funktioner
och hur vi kan styra och påverka dessa.
Vi ser vad kreativitet är och hur man kan plocka fram kreativiteten
just när man behöver den. Vi gör praktiska övningar som sätter fart
på idéflödet, skapar nya tankebanor och hittar helt nya lösningar
och möjligheter.
Hur tar man hjälp av hjärnans belöningssystem för att öka sin
arbetsglädje och motivation? Hur kan man bryta invanda mönster
och skaffa sig de vanor man vill ha?
Hur kan man träna upp sitt minne och bli imponerande skicklig på
att komma ihåg namn, fakta, lösenord och koder?
Jenny är övertygad om att vi kan mer än vi tror, både vad gäller
egen kompetens och attityd. Hon tror på människans inneboende
godhet och intelligens. Som åhörare lämnar du föreläsningen
kunnigare, hoppfullare och sugen på att lära dig mer om andra och
om livet i stort.
Den som lyssnar på Jenny lämnar ofta föreläsningarna nyförälskad
i sin egen hjärna.
http://www.jennyakerman.com

10:00 Förmiddagsfika
10:20 Fortsatt seminarie med Jacqueline Joo
12:00 Gemensam lunch

www.kompetensgruppen.se

14:30
14:50
16:30

Eftermiddagskaffe
Fortsatt seminarie med Jenny Åkerman
Dagen avslutas med lite förfriskningar.

Telenr: 010-130 14 69

Läkarsekreterarforum 2019

Forum för medicinska sekreterare och vårdadministratörer

Dag 2
Uppsala 19 mars, Karlstad 22 mars, Helsingborg 26 mars, Luleå 2 april, Linköping 9 april
08:00 Registrering med välkomstkaffe

12:30

Läkare med ADHD – Prestera eller Fungera?

08:30 Sjukvårdens digitalisering - vad vi glömt att
vi gjorde innan och vilka utmaningar finns
Christin Edmark - Överläkare, föreläsare
och krönikör med inställningen att allt är
möjligt.
Följ med Christin Edmark på en resa helt
utanför boxen – det kommer garanterat att
kittla i maggropen och ge dig en skön energi
i kroppen!

Håkan Nordgren
(Föreläser även i Karlstad 09:00-12:00)

Håkan är utbildad läkare. Medical
Director på AstraZeneca. Arbetat
med frågor rörande eHälsa i 30 år.
Involverad i införandet av stora
journalsystem och e-recept. Varit
ansvarig för den nationella utvecklingen av eHälsa.
Svensk sjukvård gör och står inför stora förändringar
i frågor som rör digitalisering. I förändringsarbete blir
frågorna och farhågorna många. Är det bara till gagn,
eller finns det även risker?
Sköterskor, medicinska sekreterare och läkare har
många synpunkter på journalsystemen. Vad skapar
missnöjet och vad är en del av lösningen?
Vilka förändringar har skett i arbetsuppgifter? Är det en
bra fördelning? Och vilka förändringar i arbetsuppgifter
kan du som medicinsk sekreterare förvänta dig under
de närmaste åren?
Landstingens stora upphandlingar, vad händer?
Hur kommer det att påverka arbetsuppgifterna?
Administrativa behov, ekonomihantering, kassa, koder,
mallar, intyg, kohorter, uppföljning m.m.
Vilka krav ställer patienterna på oss i vården?
Patientens mätvärden, ”Mina vårdkontakter” m.m.
Samverkan och samordning med andra aktörer i vårdoch omsorgssystemet.
Artificiell intelligens, Machine Learning och Robotics
inom vården, hur blir det?
Juridiska konsekvenser av en ökad digitalisering inom
vården. Offentlighet vs. sekretess.

09:30 Förmiddagsfika
09:50 Fortsatt seminarie med Håkan Nordgren
11:30 Gemensam lunch

www.kompetensgruppen.se

Christin är halsbrytande dråplig och spontan. Igenkänningen
blir stor och det är svårt att undvika att bli engagerad och
inspirerad. Men under ytan finns också ett stort allvar. Du kan
vänta dig drypande humor med ett stort mått av ironi och
svärta, levererad med ett träffsäkert språk.
Dessutom gestaltar Christin sina insikter med eget låtmaterial
framfört vid pianot – en stund för reflektion och kanske lite
eftertanke under föreläsningens gång. Hon förmedlar en känsla
av att allt är möjligt – och har också levt efter den devisen själv
under hela sitt liv, på gott och på ont.
Christin Edmark jobbade som intensivvårdsläkare och spåddes
en lovande forskningskarriär när hon blev livshotande sjuk. Ur
spillrorna av yttre styrka och ett statuspräglat jobb växte något
annat fram. Christin startade plattformen KomSåFlygerVi och
blev ansiktet utåt för en ny nyans av ADHD.
Det blev radioprogram, kandidat till lyssnarnas sommarvärd i
Sommar i P1, genomförde föreställning på Dramaten och livet
tog en ny vändning. Hon förmedlar sin personliga upplevelse av
att leva och överleva med ADHD. Det handlar om att prestera
på toppnivå, men fungera skitdåligt.
http://www.komsåflygervi.se

14:00
14:20
16:00

Eftermiddagskaffe
Fortsatt seminarie med Christin Edmark
Dagen avslutas
Telenr: 010-130 14 69
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Arrangör:
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ANMÄL DIG REDAN IDAG

VI ERB JUDER FÖL JANDE SEMINARIER

Uppsala 18 - 19 mars

Karlstad 22 mars

Håkan Nordgren och Jenny Åkerman
föreläser

Läkarsekreterarforum 18- 19 mars

Läkarsekreterarforum 22 mars

ANMÄLAN / KONTAKTUPPGIFTER
telefon 010 - 130 14 69
e-post kompetensgruppen@prospector.nu
www http://lakarsek.kompetensgruppen.se

Luleå 1 - 2 april

Helsingborg 25 - 26 mars

Läkarsekreterarforum 1- 2 april

Läkarsekreterarforum 25- 26 mars

Datum och plats:
18 - 19 mars Uppsala
Elite Hotel Academia, Suttungs gränd 6

		

Linköping 8 - 9 april

22 mars Karlstad
Elite Stadshotellet, Kungsgatan 22

Läkarsekreterarforum 8- 9 april

Sagt om höstens Läkarsekreterarforum 2018!
" Mycket bra kurs med varierande ämnen och bra föreläsare. Mycket
välorganiserat.."
" Tack för en jättebra konferens! Kommer gärna igen!"
"Tack för en mycket välordnad och bra konferens med intressanta och
inspirerande föreläsare!"
" Tusen tack för härliga dagar :)"

PRISER			 ORD. PRIS
6 800:4 800:-

Konferenspris två dagar
Konferenspris en dag

MED RABATT

5 800:4 300:-

I priset ingår lunch, kaffe, frukt och dokumentation. Var vänlig och meddela
oss vid födoämnesallergi.
Alla priser är per person och exkl. moms
En 2-dagars får ej delas upp mellan olika personer
Anmäl dig senast den 15 februari för att utnyttja din rabatt!

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

Gå FEM, betala för FYRA!
www.kompetensgruppen.se

25 - 26 mars Helsingborg
Elite Hotel Marina Plaza, Kungstorget 6
1 - 2 april Luleå
Elite Stadshotellet, Storgatan 15
8 - 9 april Linköping
Quality Hotel Ekoxen, Klostergatan 68
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 fyra veckor före konferensstart
eller senare återbetalas ej avgiften utan kan istället
överlåtas till en ersättare.
Vi reserverar oss för förändringar i programmet.

*Vid "boka tidigt rabatt" i kombination med "Gå fem,
betala för fyra"

Telenr: 010-130 14 69

