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Välkommen till Läkarsekreterarforum 2022!
Tillfället för dig som medicinsk sekreterare, 
vårdadministratör, läkarsekreterare eller om du 
arbetar med kundmottagning. Vid 2021 års forum i 
Malmö, Stockholm, Göteborg och Sundsvall ger våra 
deltagare oss betyget 4,95 av 5 och hela 99% anser att 
konferensdagarna har varit bra eller mycket bra! Var 
du där? Som konferensarrangör i mer än 20 år är det 
ett privilegium att få så goda vitsord av deltagarna.  Vi 
presenterar nu nya arrangemang för våren. 

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. 
Se hemsidan för uppdateringar hur vi arbetar 
smittsäkert.

Ur programmet:

-  KVÅ
-  Boosta din kreativitet
- Ökad arbetsglädje
- Kodanvisningar och regelverk
-  Belöningssystem
- Hantera ansvarsfrågor
-  Yttre sekretess
- Goda medarbetare
- Aktuell juridik
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Läkarsekreterarforum 2022
Forum för medicinska sekreterare och vårdadministratörer

Gå fem, betala för fyra!

Örebro 2-3 maj, Linköping 5-6 maj, Helsingborg 9-10 maj, Uppsala 16-17 maj, Luleå 19-20 majÖrebro 2-3 maj, Linköping 5-6 maj, Helsingborg 9-10 maj, Uppsala 16-17 maj, Luleå 19-20 maj

Aktuell juridik för 
medicinska sekreterare

Linda Larsson

Hjärnan på jobbet
Gabriella Wejlid

Diagnoskodning
Maria Ekelund

Medarbetarens nycklar
David Eberhard

Anmäl dig senast den28 februari och få 1000 kr rabatt för två dagar och 500 kr för en dag. 
2-dagars konferens 

fr. 5 320kr* per person



08:30 Registrering med välkomstkaffe 

09:00 Diagnoskodning

Maria Ekelund arbetar som 
enhetschef på Hälso- och sjukvårdens 
klassifikationsenhet i Region Värmland.

Maria har stor kunskap och lång erfarenhet av 
vårdadministratörsyrket, samt har arbetat aktivt med 
sjukdomsklassifikation de senaste 13 åren, varav de 
senaste fem som enhetschef.
Maria har varit ordförande i Rikssektionen för 
diagnoskodning (RDK) i 6 år samt samt utbildar blivande 
vårdadministratörer i ämnet sjukdomsklassifikation på 
yrkeshögskolan i Kristinehamn sedan 2015. 
I samarbete med RDK och LSF har Maria genomfört 
introduktionsdagarna i sjukdomsklassifikation.

Maria har en förmåga att på ett pedagogiskt och tydligt 
sätt bjuda in till ämnet sjukdomsklassifikation.
Under förmiddagen kommer Maria att bland annt ta upp:

• Klassifikationsbegrepp - vikten att prata om samma 
saker

• Vad menar vi när vi säger DRG? Vad är primär- och 
sekundärklassificering? Vad är det för skillnad mellan 
att ställa en diagnos och att klassificera/koda?

• Användningsområden - varför ska vi koda och för 
vem?

• ICD-10-SE - Klassifikationens uppbyggnad
• KVÅ (klasifikation av vårdåtgärder)
• Kodningsanvisningar och regelverk

10:00 Förmiddagsfika 
10:20 Fortsatt seminarie med Maria Ekelund          
12:00 Gemensam lunch

 

Dag 1   
Örebro 2 maj, Linköping 5 maj, Helsingborg 9 maj, Uppsala 16 maj och Luleå 19 maj

Läkarsekreterarforum 2022
Forum för medicinska sekreterare och vårdadministratörer

13:00 Hjärnan på jobbet

                 
                                                                                                                           

Gabriella Wejlid har i 10 års tid utbildat företag, 
kommuner och organisationer i hur man tänker 
nya tankar, hittar möjligheter och tränar upp de 
funktioner i hjärnan som man vill träna. Tillsammans 
med Jenny Åkerman har hon skrivit flera böcker om 
hjärnan, bland annat ”Ja tack, Hjärna!” 

Välkommen till ett seminarium om kreativitet, fokus och hjärnan 
på jobbet! 

• 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.

• När vi arbetar fokuserat blir vi mer effektiva, känner större 
arbetsglädje och upplever mindre stress. Men hur hittar vi 
fokus när vi så lätt blir avbrutna och distraherade? Hur tränar 
vi upp vår förmåga att fokusera och vilka knep och redskap 
kan vi ta hjälp av?

• Hur tar man hjälp av hjärnans belöningssystem för att öka sin 
arbetsglädje, motivation och produktivitet? Hur kan man bryta 
invanda mönster och skaffa sig de vanor man vill ha"

• Vi ser hur vi kan använda minnet mer effektivt, och lättare 
komma ihåg namn, koder och fakta.

www.huvudsidan.se

14:30 Eftermiddagskaffe
14:50 Fortsatt seminarie med Gabriella Wejlid                         
16:30  Dagen avslutas med förfriskningar. 
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Linda Larsson med lång erfarenhet som 
regionjurist har Linda Larsson särskild 
kunskap inom hälso- och sjukvårdens 
regelverk och därtill kopplade juridiska 
frågor om t.ex. tystnadsplikt och sekretess 
samt journalhantering. 

Häng med Linda när hon lotsar dig igenom en (fiktiv) dag 
som medicinsk sekreterare och alla de juridiska dilemman 
och situationer som kan uppstå i det dagliga arbetet. Med 
exempel och frågor från verkligheten tar Linda dig igenom 
regelverken för journalföring och journalåtkomst, sekretess, 
vårdens skyldigheter och patientens rättigheter samt varför 
det är viktigt att veta vilka arbetsuppgifter en medicinsk 
sekreterare har. Du kan självklart också passa på att ställa 
den där frågan som du alltid har funderat på om vad 
juridiken säger i en viss situation.

Linda är en uppskattad och engagerad föreläsare som på 
ett tydligt sätt förklarar klurig juridik på ett enkelt sätt. I 
sin föreläsning kommer Linda ta upp en blandad kompott 
av juridiska frågeställningar som en medicinsk sekreterare 
måste ha kännedom om i det dagliga arbetet, bland annat: 

• Får en sekreterare skriva i journalen i eget namn?
• En patient håller inte med om vad som står i journalen, går 
det att ändra?
• Kan du titta i en annan verksamhets journal för att 
kontrollera ett otydligt diktat?
• Måste du ge journalen till en patient som efterfrågar den?

Häng med på en fullspäckad och informativ föreläsning som 
gör dig medveten om hur du undviker juridiska fallgropar 
och istället gör dig tryggare i arbetet!

www.lljuridik.se

09:30 Förmiddagsfika
09:50 Fortsatt seminarie med Linda Larsson
11:30 Gemensam lunch

 

Dag 2   
Örebro 3 maj, Linköping 6 maj, Helsingborg 10 maj, Uppsala 17 maj och Luleå 20 maj

Läkarsekreterarforum 2022
Forum för medicinska sekreterare och vårdadministratörer

08:00 Registrering med välkomstkaffe      

08:30     Juridik för medicinska sekreterare

                  
David Eberhard
Med 35 års erfarenhet inom psykiatrin 
varav de senaste femton åren som chef har 
David en gedigen erfarenhet av att hantera 
människor med såväl olika typer av psykiska 
problem som medarbetares olika behov. 

David har skrivit fem böcker som alla har varit bestsellers 
inom område medicin och samhälle. Hans första bok I 
trygghetsnarkomanernas land problematiserade att vi har ett 
överdrivet säkerhetstänkande som också påverkar vår känsla 
för hur vi hanterar motgångar och kränkningar. Något han i den 
efterföljande boken ”Ingen tar skit” utvecklade ytterligare. 

I boken ”hur barnen tog makten” som blev en internationell 
bestseller problematiserade David hur vi uppfostrat unga 
människor. Något som har betydelse för varför unga människor 
mår dåligt och emellanåt kan ha för höga förväntningar på 
livet. 

Med utgångspunkt från gruppsykologi, kännedom om 
biologiska förutsättningar kontra kulturförändringar 
i befolkningen har David under en dryg tioårsperiod 
hållit mycket uppskattade föreläsningar om ledarskap 
och medarbetarskap i det moderna samhället och vilka 
utmaningar det innebär för chefer och personal att hantera 
ansvarsfrågor och emellanåt helt olika förväntningar på hur ett 
välfungerande arbetsliv ska se ut hos enskilda medarbetare på 
Sveriges alla verksamheter.

Det är en omtumlande upplevelse att lyssna på David som med 
humor och stundtals provocerande tankeexperiment försöker 
få lyssnarna att utvecklas såväl professionellt men också på ett 
personligt plan.

 https://eberhard.se/

14:00 Eftermiddagskaffe
14:30 Fortsatt seminare med David Eberhard
16:00 Dagen avslutas
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12:30 Medarbetarens nycklar

http://www.lljuridik.se
https://eberhard.se/


ANMÄL DIG REDAN IDAG

Datum och plats: 
2-3 maj Örebro
Conventum
Olof Palmes torg 1

5-6 maj Linköping
Elite Stora Hotellet
Stora Torget 9

9-10 maj Helsingborg
Elite Hotel Marina Plaza
Kungstorget 6 

16-17 maj Uppsala
Elite Hotel Academia
Suttungs gränd 6

19-20 maj Luleå
Elite Stadshotellet Luleå
Storgatan 15

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: FRI AVBOKNING fram till och med fyra 
veckor innan konferens.
Om avbokning sker fyra veckor före konferensstart 
eller senare återbetalas ej avgiften utan kan istället 
överlåtas till en ersättare. Se hemsidan för mer 
utförligare avbokningsregler.

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

      PRISER    ORD. PRIS MED RABATT

Konferenspris två dagar 7 650:- 6 650:-
Konferenspris en dag 5 400:- 4 900:-

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 
Vid varje konferenstillfälle kommer det att finnas ett bergänsat antal av snabbtest för 
Covid-19, även munskydd, handskar och handsprit kommer att finnas tillgängligt. 

Anmäl dig senast den 28 februari för att utnyttja din rabatt!

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

Gå FEM, betala för FYRA!

Örebro 2-3 maj
 
Helsingborg 9-10 maj

Luleå 19-20 maj

ANMÄLAN / KONTAKTUPPGIFTER

Arrangör:

telefon 010 - 130 14 69

mejl  kompetensgruppen@prospector.nu

web www.läkarsekreterarforum.se

Anmälan, se anmälningsformuläret på hemsidan

 
Läkarsekreterarforum 2022

Forum för medicinska sekreterare och vårdadministratörer

Linköping 5-6 maj
  

Uppsala 16-17 maj  

 

Sagt om Läkarsekreterarforum!
" Jag har bara rosor att ge till detta arrangemang, så bra föreläsare, och 
proffsigt arrangerat av er alla. "
" Är tacksam för att min arbetsgivare låter oss åka iväg på konferens. Det känns 
lyxigt.."
"Önskar att jag kunde få gå på detta varje år. Det var min första gång och jag 
uppskattade dagarna väldigt mycket! "
"Tack för inspirerande dagar, kommer gärna igen. :)"
" Tack för att jag fick komma. Hoppas vi ses igen."
" En bra mix av ämne "
"Mycket intressanta och givande dagar! Fint ställe, god mat och fika. Trevliga 
värdar! "   

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

Anmäl dig senast den

28 februari och få 1000 kr rabatt 

för två dagar och 500 kr för en dag. 

2-dagars konferens 

fr. 5 320kr* per person

http://kompetensgruppen@prospector.nu
https://lakarsek.kompetensgruppen.se/

