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Sjuksköterskeforum 2018
Forum för sjuksköterskor och vårdpersonal

Anmäl dig sen
ast den
16 juni och få
1000 kr rabat
t för två
dagar och 500
kr för en dag.
2-dagars konf
er

Välkommen till Sjuksköterskeforum 2018!
Tillfället för dig som är är sjuksköterska eller har
annan befattning inom vården.

Kompetensgruppen återkommer nu med
konferensen Sjuksköterskeforum. Vi har gör även
andra konferenser för vårdpersonal och dessa
får hög utvärderingar. På senaste konferensen
blev betyget 4,9 av 5 och hela 99% 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.

ens fr. 4 480k
r*

per person

Rätt fokus ger ökad energi
Micke Darmell

Vi har hörsammat våra tidigare deltagare och
kompletterat med ämnen som efterfrågats.
Vid årets Sjuksköterskeforum 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

Lyckade möten med
besvärliga personer
Cecilia Åkesdotter

Ur programmet:

-

Artificiell intelligens
Fokusera på rätt saker
Hjärnans belöningssystem
Administrativ personals framtid
Bra möteskultur
Hantera energitjuvar
Digitaliseringen inom svensk sjukvård
Träna ditt minne
Multitaskar du?

Sjukvårdens digitalisering
Håkan Nordgren

Bemötande, kommunikation
och arbetsglädje - hör det ihop?
Christine Radell

www.kompetensgruppen.se
www.kompetensgruppen.se
Telenr: 08-202110
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Dag 1
Stockholm 12 november, World Trade Center
08:30

Registrering med välkomstkaffe

13:00 Ja tack, Hjärna!

09:00 Rätt fokus ger ökad energi och minskad stress!

Jenny Åkerman, Hjärnladyn - En
föreläsning att minnas
Författare till ett antal
hjärnträningsböcker tillsammans med
Gabriella Wejlid. Utbildad musik- och
röstpedagog. Talesperson för Mensa.
Har kunnat 1000 decimaler av pi utantill.

Micke Darmell startade sitt arbetsliv inom
vården i början av 80-talet. I slutet av 80-talet
startade han en karriär som mötesproducent för
större möten och bildade ett av Sveriges första
eventbyråer.
De sista 12 åren har han fokuserat på
intern möteskultur, en sund digital arbetsmiljö, samt hjälpa
organisationer med att se det som skapar värde i organisationen
och ta bort de interna processer som inte gör det.
De stressrelaterade sjukdomarna fortsätter att öka. Många
upplever att de jobbar allt mer men får mindre gjort.
Här kommer du få konkreta verktyg och tips för hur du kan
göra din arbetsdag mer effektiv och samtidigt få mer energi.
Föreläsaren varvar insteg av kunskap och inspiration med övningar.
De konkreta verktygen får deltagarna testa för att lättare kunna
applicera det på sin arbetsplats.
Återkommande störningsmoment som mejl, sms och
andra applikationer som avbryter "flowet". Är det möjligt att
multitaska?
Möteskultur: Grunderna för ett bra möte. Enkla konkreta verktyg
som gör era möten både kortare och mer effektfulla möten.
Fokusera på rätt saker: Veckan har 168 timmar. Hur kan vi få gott
om tid istället för ont om tid?
Feedback: Med positiv feedback skapar vi mer arbetsglädje och
fler välmående arbetsplatser.
www.gr8meetings.se

10:00 Förmiddagsfika
10:20 Fortsatt seminarie med Micke Darmell
12:00 Gemensam lunch

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?

14:30
14:50
16:30

Eftermiddagskaffe
Fortsatt seminarium
Dagen avslutas med lite förfriskningar.

Alternativt seminarium
13:00 Bemötande, kommunikation
och arbetsglädje - hör det ihop?!
Beteenden och reaktionssätt kan ses
som yttringar av sådant som finns
under ”ytan”, det vill säga värderingar
och uppfattningar. Dessa kommer
till uttryck i vårt samarbete med andra. Kunskap om sig
själv och andra är en grundförutsättning för att nå de
resultat man vill uppnå. Bemötande och respekt utgör en
avgörande betydelse för resultatet.

www.kompetensgruppen.se
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Dag 2
Stockholm 13 november, World Trade Center
08:00 Registrering med välkomstkaffe

12:30

Lyckade möten med besvärliga personer

08:30 Sjukvårdens digitalisering - vad vi glömt att vi
gjorde innan och vilka utmaningar finns framöver
Håkan Nordgren 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?
När man lyssnar på sköterskor, medicinska sekreterare och
läkare så finns det många synpunkter på journalsystemen,
men ingen vill ha tillbaka den pappersbaserade
hanteringen. Vad skapar missnöjet och vad är en del av
lösningen?
Vilka förändringar har skett i arbetsuppgifter? Är det en bra
fördelning?
Hur ser det ut internationellt?
Landstingens stora upphandlingar, vad händer?
Hur kommer det att påverka vården, arbetsuppgifter mm.
Administrativa behov, ekonomihantering, kassa, koder,
mallar, intyg, kohorter, uppföljning mm.
Vilka krav ställer patienterna på oss i vården?
Patientens mätvärden, ”Mina vårdkontakter” mm.
Samverkan och samordning med andra aktörer i vård- och
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

Cecilia Åkesdotter är civilekonom,
internationellt certifierad coach,
författare till boken Heartfulness
och en av Sveriges främsta experter
inom mindfulness. Hon har föreläst
för tusentals medarbetare inom
näringslivet och offentlig verksamhet
inom kommunikation, bemötande och stresshantering.
Med glädje, smittande engagemang, inspirerande
pedagogik och levande exempel lyfter hon sitt
auditorium med glädje och värme.
Lyckade möten med besvärliga personer
Överallt finns de. Och alla kan drabbas. Besvärliga
personer så kallat energitjuvar kan dyka upp framför
dig i olika skepnader. Den irriterade patienten.
Den negativa patienten. Patienten som klagar på
allt. Eller läkaren som tar för givet att du ska göra
uppgifter som inte är ditt bord. Möten kan förvandlas
till energidränage som kan få dig att läcka energi i
timmar och dagar – helt i onödan! Lär dig att snabbare
känna igen energitjuven och plocka fram verktygen
som avväpnar. Så att du kan behålla lugnet och
arbetsglädjen – och framförallt din dyrbara energi.
Under föreläsningen får du ta del av vetenskaplig
forskning och kunskap om hur du bygger din
bästa bemötandestil och hur du effektivt hanterar
energitjuvar. Du får konkreta verktyg, råd och tips som
du kan tillämpa direkt i arbetsvardagen. Målet är att
du ska få kompetens att behålla arbetsglädjen oavsett
vem du möter. Teori och praktiska moment varvas med
personlig vägledning och dialog.
www.akesdotter.se

14:00
14:20
16:00

Eftermiddagskaffe
Fortsatt seminarie med Cecilia Åkesdotter
Dagen avslutas

www.kompetensgruppen.se
www.kompetensgruppen.se
Telenr: 08-202110

12-13 nov

Sjuksköterskeforum 2018
Forum för sjuksköterskor och vårdpersonal

ANMÄL DIG REDAN IDAG
PRISER			 ORD. PRIS
6 600:4 600:-

Konferenspris två dagar
Konferenspris en dag

Arrangör:

MED RABATT

5 600:4 100:-

ANMÄLAN / KONTAKTUPPGIFTER

I priset ingår lunch, kaffe, frukt och dokumentation. Var vänlig och
meddela oss vid födoämnesallergi.

telefon 08-202110

Alla priser är per person och exkl. moms
En 2-dagars får ej delas upp mellan olika personer
Anmäl dig senast den 16 juni för att utnyttja din rabatt!

e-post info@kompetensgruppen

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

Gå FEM, betala för FYRA!
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Datum och plats:
12-13 november Stockholm
World Trade Center,
Klarabergsviadukten 70 / Kungsbron 1

n
nfere
ars ko
2-dag

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.

www Skoterskeforum.se

Kompetensgruppen arrangerar även
Läkarsekreteraforum på olika platser i Sverige.
Se www.läkarsekreterarforum.se
Sagt om tidigare konferens:
" Hög klass av föresläsare och ämnen. Syftena var
klara och de fick fram sitt budskap på ett intressant
och inspirerande sätt. Det smakar mera."
" Intressanta ämnen och duktiga och professionella
föreläsare."
" Jättebra med blandning om ämnen."
"Otroligt nöjd med upplägget"
"Bra blandning av ämnen. Ger ny energi."

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

www.kompetensgruppen.se
www.kompetensgruppen.se
Telenr: 08-202110

