Inbjudan till konferens

Forum för medicinska
sekreterare 2020
Kompetensutveckling, inspiration och
erfarenhetsutbyte
• Aktuell juridik och rättspraxis
• Konsten att skriva klarspråk i journaler

Datum

• Digitaliseringens påverkan på medicinska
sekreterarens arbetsuppgifter

Plats

1-2 april 2020

Centrala Stockholm
• Fördjupning inom diagnoskodning

Se teknologiskinstitut.se för mer info

• Förutsättningar för att frigöra administration från
vårdpersonalen

Anmälan
www.teknologiskinstitut.se

Urval av medverkande talare
Gör dig synlig i organisationen – så får du andra yrkesgrupper att
förstå och ta tillvara på din kompetens
Sofie Zachrisson och Madelene Idh
Höglandssjukhuset

Så hanterar du en patientjournal lagligt
Andrea Hemming
Institutet för medicinsk rätt

Metoder för att bemöta personer i affekt
Ola Jameson
Psykologpartners

…och många fler

Samarbetspartner:

Program
Onsdag 1 april 2020
9:00 Registrering med kaffe och smörgås

14:00 – 15:30

9:30 Moderatorn inleder konferensen

Öka din kunskap inom sjukdomsklassificering,
KVÅ och DRG
•

För vem beskriver vi vården?

9:35 – 10:40

•

Vad är viktigt att tänka på när du kodar?

Gör dig synlig i organisationen – så får du andra
yrkesgrupper att förstå och ta tillvara på din
kompetens

•

Hur kommer kodningen att utvecklas i framtiden?

•

Vad kan du som medicinsk sekreterare påverka?

• En yrkesroll i förändring – så har medicinska sekreterare
utvecklats sedan 80-talet
• Hur kan du framhäva din kompetens på arbetsplatsen?

Kaisa Markljung, verksamhetsutvecklare, Karolinska
Universitetssjukhuset

15:30 Eftermiddagskaffe

• Så har vi med framgång marknadsfört vår yrkesgrupp

16:00 – 17:00

Sofie Zachrisson, vårdadministratör, Höglandssjukhuset

Metoder för att bemöta personer i affekt

Madelene Idh, vårdadministratör, Höglandssjukhuset

•

Så agerar du på bästa sätt i telefon och i det personliga
mötet

•

Verktyg för att bemöta missnöje och klagomål hos patienter
och anhöriga

10:50 – 11:50

•

Hantering av hot och våld på arbetsplatsen

Hur får vi en effektiv och rätt använd kompetens
för det administrativa arbetet inom vården?

Ola Jameson, leg. psykolog och specialist i
organisationspsykologi, Psykologpartners

•

Så arbetar vi med kompetensväxling för att möta framtidens
utmaningar

•

Ta del av hur Akademiska sjukhuset arbetar med rätt använd
kompetens

•

Hur kan vi skapa förutsättningar för att frigöra
administration för vårdpersonalen?

17:00 Konferensens första dag avslutas
17:00-18:00 Nätverksmingel
Passa på att mingla och utbyta erfarenheter med kollegor från
olika delar av landet

Anette Gehrman Tallroth, chef vårdadministrativ service,
Akademiska sjukhuset
Maria Stuxgren, medicinsk sekreterare, Akademiska sjukhuset

11:50 Lunch
12:50 – 13:50

Vården och den digitala utvecklingen – hur
kommer sekreterarrollen att utvecklas?
•

Digitaliseringen här och nu – en omvärldsspaning

•

Vilka arbetsuppgifter kan komma att försvinna och vilka kan
tillkomma?

•

Hur utbildar och förbereder vi oss inför framtiden?

Maria Norling, enhetschef vårdadministrationen, Tiohundra

www.teknologiskinstitut.se

Torsdag 2 april 2020
09:00 – 10:10

Tala klarspråk! – så skriver du korrekta och
moderna journaler

13:00 – 16:00

•

Nya språkregler och förkortningar

•

Konsten att skriva klarspråk i journaler

Workshop

•

Tips på hur du ska uttrycka dig för att inte missuppfattas

Elisabeth Legl, universitetsadjunkt och författare, Örebro
universitet

10:10 Förmiddagskaffe
10:40 – 11:50

Så hanterar du en patientjournal lagligt
•

Rätt och fel vid journalhantering

•

GDPR och hur du behandlar personuppgifter på ett korrekt
sätt

•

Patientens rätt kontra vårdens skyldigheter

Andrea Hemming, jurist, Institutet för medicinsk rätt

Separat bokningsbar

Juridikens A till Ö för
medicinska sekreterare
Workshopen tar vid där föregående föreläsning slutade. Under
passet fördjupar vi oss mer i ämnet journalföring och du får
möjlighet att på djupet sätta dig in i de olika frågeställningar
som du möter i ditt arbete som medicinsk sekreterare. Genom
diskussioner och övningar får du kunskap om hur du ska agera
vid svåra och otydliga situationer. Vad ska en patientjournal
innehålla och till vem kan jag lämna ut en journal? Missa inte
denna workshop som ger dig koll på juridiken som är avgörande
för att du ska kunna utföra ditt arbete korrekt.

Under workshopen går vi bland annat igenom:
•

Vem ska egentligen signera en anteckning i en journal och
vad innebär detta rent juridiskt?

•

Vem har rätt att ta del av uppgifter i en journal?

•

Relevanta lagar och regler som reglerar ditt arbete, såsom
Patientdatalagen och Offentlighets- och sekretesslagen

•

GDPR och personuppgiftsbehandling

•

Ny teknik och arbetet som medicinsk sekreterare – vad bör
du tänka på?

•

Aktuella rättsfall

11:50 Moderatorn summerar och avslutar konferensen
12:00 Lunch för workshopens deltagare

Workshopen leds av Andrea Hemming, jurist, Institutet för
Medicinsk Rätt
Andrea är jurist och verksam som konsult, föreläsare
och kursledare i medicinrättsliga frågor. Hon företräder
och är rådgivare för landsting, vårdbolag, yrkes- och
branschorganisationer, svenska och internationella bolag som
arbetar med medicintekniska produkter och andra klienter
inom den medicinska sektorn.

www.teknologiskinstitut.se

Returadress:
Teknologisk Institut
Warfvinges väg 45
112 51 Stockholm

Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera.

Avsändare: Teknologisk Institut, Drakegatan 7A, 412 50 Göteborg

Inbjudan till konferens

Datum

Forum för medicinska
sekreterare 2020

Plats

1-2 april 2020

Centrala Stockholm
Se teknologiskinstitut.se för mer info

Anmälan
Du som medicinsk sekreterare har en viktig roll i att
stödja vårdpersonalen i det administrativa arbetet och
säkerställa att patientarbetet håller en hög kvalitet. Att
hålla dig uppdaterad inom bland annat patientjournalens
juridik, kodning av diagnoser och hur du skriver
klarspråk i journaler har därför aldrig varit viktigare.
Digitaliseringen inom vården medför även att din
yrkesroll är i ständig förändring vilket kräver en ny typ av
kompetens.
Under två lärorika och inspirerande dagar får du
möjlighet att fördjupa din kompetens, lära dig hur du
kan utveckla dina arbetssätt och lyssna till hur din
yrkesroll kommer att förändras inom några år. Ta del
av expertrådgivning, intressanta praktikfall och utbyt
erfarenheter med kollegor från olika delar av landet.
Varmt välkommen!
Anja Ostojic
Projektledare

www.teknologiskinstitut.se

Kontakt
Anja Ostojic
aost@teknologiskinstitut.se
076-527 55 25

Andra utbildningstips
Kurs Schemastyrning i vården
1-2 mars
Konferens Optimerad
operationsplanering
12-13 maj
Se teknologiskinstitut.se för mer info

Teknologisk Institut AB

Teknologisk Institut

Information
T.o.m. 7 feb

T.o.m. 6 mar

Fr.o.m. 7 mar

Konferens

6 550 kr

7 350 kr

8 350 kr

Workshop

2 950 kr

3 350 kr

3 950 kr

Kostnad för lunch och fika samt moms tillkommer.
För full återbetalning ska avbokning ske senast
4 veckor före konferensdatum. För fullständiga
villkor se www.teknologiskinstitut.se. Vi reserverar
oss för eventuella ändringar.

Con427100-002

Pris

#TeknologiskInstitutAB

