Välkommen till
LSF:s utbildningsdag
i Växjö
fredagen den 26 oktober 2018

MÅLGRUPP Alla som arbetar med medicinsk dokumentation
TID Fredagen den 26 oktober kl. 09.00 - 15.30
LOKAL Elite Park Hotel, Västra Esplanaden 10, 351 06 Växjö
PRIS 1 200 kr för LSF-medlem, 1 650 kr för icke medlem samt 700 kr för
pensionärer och studerande, exkl. moms.
I priset ingår för- och eftermiddagskaffe samt lunch

Anmäl dig på

www.lsf.se
senast den
19 oktober

PRELIMINÄRT PROGRAM
09.00 Registrering/inledning/presentation
LSF:s ordförande Helena Zander Ögren
09.10 Kaffe
Under kaffepausen hinner vi presentera oss för varandra och nätverka lite.
09.30	
Hälso- och sjukvården och dess regler. Vi orienterar oss i regelverk
som styr svensk hälso- och sjukvård. Under föredraget lyfts en del av de
lagar och föreskrifter som styr svensk hälso- och sjukvård. Vi diskuterar
också bland annat den hierarki som finns mellan olika typer av regler, hur
man kan hitta och ta del av lagar och föreskrifter samt hur man kan följa
förändringar och ta del av nyheter.
ANN-SOFIE MAGNUSSON, lektor i vårdvetenskap med inriktning mot
kommunikation samt filosofie doktor i journalistik och masskommunikation
11.00	
Arbeta och kommunicera effektivt med datorn! Konkreta tips hur du
kan jobba effektivt med Word och Excel. Hur kan du få Word och Excel
att samarbeta för att underlätta utskick av exempelvis brev. Hur ska dina
presentationer se ut för att bli minnesvärda
PETER ZIER, lärare i IT-kunskap inom Yh-utbildningen för blivande
medicinska sekreterare, Kristianstad
12.00
Lunch
13.00
Arbeta och kommunicera effektivt med datorn fortsättning
13.30	
Skrivtips – vägen till en proffsig patientdokumentation. Datum,
förkortningar, försvenskningar, stor och liten bokstav, särskrivningar, brev
och intyg.
MALIN ANDERSSON, medicinsk sekreterare vid Infektions- och
hudkliniken, Blekingesjukhuset, Karlskrona
14.30
Kaffe
15.00
Skrivtips – vägen till en proffsig patientdokumentation fortsättning
15.30 Sammanfattning av dagen och avslutning
Med reservation för ändringar
Har du frågor om utbildningsdagen kontakta oss gärna på kansli@lsf.se
Hjärtligt välkommen önskar

FÖRBUNDSSTYRELSEN

7

