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Välkommen till Läkarsekreterarforum 2022!

Tillfället för dig som medicinsk sekreterare,
vårdadministratör, läkarsekreterare eller arbetar
med kundmottagning. Vid 2022 års forum i Örebro,
Linköping, Helsingborg, Uppsala och Luleå ger våra
deltagare oss betyget 4,93 av 5 och hela 99% anser att
konferensdagarna har varit bra eller mycket bra! Som
konferensarrangör i mer än 20 år är det ett privilegium
att få så goda vitsord av deltagarna. Vi presenterar nu
nya arrangemang för hösten.
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.

Ur programmet:

-

2-dagars konf
erens
fr. 5 320kr* pe
r person

Sjukdomsklassifikation - att se nyttan
med kodning
Maria Ekelund

Om relationsarbete, stress och oro
Maria Farm

Digitalt självförsvar
David Jacoby

Sjukdomsklassifikation
Kan vi läsa av människor?
Digital säkerhet
Kodanvisningar och regelverk
Tydlig eller otydlig kommunikation
Sunda relationer
Mobiltelefon som säkerhetsrisk
Stresshantering

Kommunikation - lättare sagt än gjort
Erik Mattsson

Kommunikation - lättare sagt än gjort
Fredrik Mattsson
Malmö

www.kompetensgruppen.se
www.kompetensgruppen.se
Telenr: 010-130 14 69
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Dag 1
Malmö 20 oktober, Jönköping 24 oktober, Stockholm 14 november, Umeå 17 november, Göteborg 23 november
08:30

Registrering med välkomstkaffe

09:00 Sjukdomsklassifikation - att se nyttan med
kodning
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 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 annat 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 (klassifikation av vårdåtgärder)
Kodningsanvisningar och regelverk

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

www.kompetensgruppen.se

13:00 Om relationsarbete, stress och oro och varför han
är så bra på att ta (få?) egentid

Maria Farm är leg psykolog, leg psykoterapeut
(KBT) och författare till flera populärpsykologiska
böcker, senast "Han är så bra på att ta egentid Jämtälldhet i praktiken" (Natur och Kultur, 2021).
Hon har också skrivit ”Fri från oro, ångest och
fobier” tillsammans med Håkan Wisung som sålt
i över 80 000 ex. Maria medverkar som expert i SVT:s populära
”Gift vid första ögonkastet” och anlitas ofta av media som konsult
i allmänpsykologiska frågor, hon har bl a haft ett över tioårigt
samarbete med Expressen och hörs i program som t ex Kropp &
Själ i P1. Maria har 20 års erfarenhet som psykolog och driver en
egen mottagning sen över tio år i Stockholm.
Hur påverkas kvinnor och män olika av förväntningar och roller vi tar
och får i livet?
Varför är det lättare för honom att ta egentid hemma och hur kommer
det sig att hon ofta blir den berömda projektledaren?
Hur kan förståelse för hur samhällsstrukturerna tar sig uttryck i vår
vardag hjälpa oss att hantera stress bättre, känna mindre oro och
självkritik?
Vi pratar också om så kallat känslomässigt arbete och relationsarbete
samt deras funktion i vår vardag. Hur vi kan bli bättre på det själva och
hur vi tacklar andra som brister i det. Motivation och kommunikation
inom ramarna för våra nära relationer samt tips och tekniker kring hur
vi kan tackla ältande och oro som håller oss tillbaka.
Bilder på Maria Farm är tagna av Fotograf Fredrik Bernholm.
https://mariafarm.se/

14:30
14:50
16:30

Eftermiddagskaffe
Fortsatt seminarie med Maria Farm
Dagen avslutas med förfriskningar.

Telenr: 010-130 14 69
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Dag 2
Malmö 21 oktober, Jönköping 25 oktober, Stockholm 15 november, Umeå 18 november, Göteborg 24 november
08:00 Registrering med välkomstkaffe

12:30

Kommunikation - lättare sagt än gjort

08:30 Digitalt självförsvar och ökad it-kunskap
David Jacoby är en av Sveriges minst
ljusskygga hackare och IT-säkerhetsexpert.
Han har över 25 års erfarenhet av
professionell hacking. Han är också en
framgångsrik talare och har prisats för sin
forskning och arbete för att stoppa digital
brottslighet.
Det är otroligt svårt att göra IT-säkerhet
och hacking lättbegripligt. Men David Jacoby har förmågan
att få många fler av oss att förstå! Därför är han ofta med
i nyheterna, i tidningar och poddar, och inte bara i Sverige
utan också internationellt. I TV-rutan har vi kunnat se
David Jacoby och tre kollegor hacka svenska företag live
i succéprogrammet ”HACKAD_”. I sin forskning har David
bland annat visat hur hackning går till genom att hacka sitt
eget hem. Han har också visat hur det går till att hacka sig
in i en fullt uppdaterat Mac-dator, utan några som helst
hackerverktyg.
Nya perspektiv och konkreta tips! Davids föreläsningar
inkluderar ofta såväl livehack som konkreta tips och trix på
hur vi och våra arbetsplatser kan bli bättre och säkrare ute
på internet.
Davids föreläsningar är spännande och ögonöppnande!
Hans stil är humoristisk och provokativ – men alltid med
glimten i ögat. Men vi kommer också gå genom hur vi
skyddar oss, hur vi hanterar våra mobiltelefoner, psykologin
bakom sociala medier och genom live hack få veta exakt vad
hackare kan göra med inte bara våra tekniska enheter men
också med våra digitala identiter.
Delar av ämnesfrågor som berörs denna förmiddag är;
# Jag har inget att dölja!
# Hur blir jag hackad
# Hur skyddar jag mig och min arbetsplats
# Att arbeta säkert på distans

09:30 Förmiddagskaffe
09:50 Fortsatt seminarie med David Jacoby
11:30 Gemensam lunch
www.kompetensgruppen.se

Erik Mattsson är verksam som föreläsare,
moderator och utbildare i kommunikation.
Erik grundade Ordrum 1996. Erik är fil.
kand. i statskunskap, men har
också läst matematik, ekonomisk
historia, fysik och retorik.
Fredrik Mattsson
är föreläsare, utbildare och rådgivare
inom kommunikation. Han är journalist,
har en fil. kand i humanioria vid Uppsala
universitet. Fredrik föreläser i Malmö.
https://www.ordrum.se
Vet du hur du uppfattas? Räcker det att känna sig
intresserad för att se intresserad ut? Ljuger ditt
kroppsspråk? Och hur kommer det egentligen sig att vi så
lätt missförstår varandra? Beror det på det vi säger eller
handlar det mest om hur vi beter oss? Och om vi vill bli
bättre som kommunikatörer hur gör vi då? ”Var dig själv”
säger vi ofta till varandra, och det låter ju som ett rimligt
råd, för vem skull man vara annars? Fast frågan är om det
inte finns ett bättre råd.
Detta är några av frågorna vi resonerar kring i detta
underhållande seminarium, där skratt utlovas. Vi diskuterar
vanans makt över oss som kommunikatörer. Vi funderar
också kring hur vi kan använda oss av våra resurser som
kommunikatörer på bästa sätt.
Vi tittar särskilt på konsten att nå fram med sitt budskap.
- förstå vad man kan och inte kan läsa i kroppsspråket
- hur stor del av beteendet handlar om våra vanor
- mer om kroppens och ansiktets uttrycksmöjligheter
- träningstekniker för att bli mer medveten

14:00
14:30
16:00

Eftermiddagskaffe
Fortsatt seminare med Erik Mattsson /
Fredrik Mattsson
Dagen avslutas
Telenr: 010-130 14 69
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ANMÄLAN / KONTAKTUPPGIFTER

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

ANMÄL DIG REDAN IDAG

VI ERB JUDER FÖL JANDE SEMINARIER

Malmö 20-21 oktober

Jönköping 24-25 oktober

Stockholm 14-15 november

Umeå 17-18 november		

telefon 010 - 130 14 69
mejl kompetensgruppen@prospector.nu
web www.läkarsekreterarforum.se
Anmälan, se anmälningsformuläret på hemsidan

		

Göteborg 23-24 november

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! "			

PRISER			 ORD. PRIS
7 650:5 400:-

Konferenspris två dagar
Konferenspris en dag

MED RABATT

6 650:4 900:-

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 15 augusti för att utnyttja din rabatt!

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

Gå FEM, betala för FYRA!

Datum och plats:
20-21 oktober Malmö
Elite Hotel Savoy
Norra Vallgatan 62
24-25 oktober Jönköping
Elite Stora Hotellet
Hotellplan 3
14-15 november Stockholm
Quality Hotel Globe
Arenaslingan 7
17-18 november Umeå
Elite Hotel Mimer
Kungsgatan 75
23-24 november Göteborg
Elite Park Avenue
Kungsportsavenyen 36
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 sex
veckor innan konferens.
Om avbokning sker sex 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.

www.kompetensgruppen.se

Telenr: 010-130 14 69

