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Emendor Consulting AB,
Olafr Steinum och Gunnar Henriksson
inbjuder till

Fortsättningskurs
i sjukdomsklassificering
11-12 september 2018
på Bjertorp slott i Kvänum
Emendor Consulting AB arrangerar en Fortsättningskurs i sjukdomsklassificering på Bjertorp
slott (www.bjertorpslott.se) i Kvänum några mil utanför Skövde.
Kursen genomförs 11-12 september 2018. Kursen är öppen för deltagare från samtliga
specialiteter.
Kursen bygger i stor utsträckning på kursdeltagarnas inskickade önskemål och frågor. Denna
kurs ställer alltså höga krav på att deltagarna själva bidrar med synpunkter på innehållet. Det
bör ses som ett obligatorium för deltagande att man lämnar in önskemål, förslag och frågor i
förväg.
Deltagarna ska också i förväg ha besvarat ett diagnostiskt test.
För att kunna delta ska du ha gått Emendors Grundkurs eller den högskoleutbildning i
patientklassificering för läkarsekreterare som dels Förvaltningshögskolan i Göteborg och dels
Högskolan i Halmstad arrangerat.
Föreläsare på kursen är Sveriges främsta klassificeringsexperter Olafr Steinum och Gunnar
Henriksson, båda med lång nationell och internationell erfarenhet av klassifikationsarbete.
Kursen syftar till att fördjupa deltagarnas kunskaper i sjukdomsklassificering liksom att
informera om aktuella förändringar i regelverket för ICD-10-SE.
Kursen genomförs med start 11 september kl 10.15 och avslut 12 september kl 16.00. Om
behov finns kommer vi att ordna gemensam transport till och från Skövde C. För att kunna
åka med denna behöver du anlända till Skövde senast 9.25 (från Göteborg) och 9.31 (från
Stockholm). Uppge vid anmälan om du avser att åka med den gemensamma transporten
från/till Skövde C.
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Maximalt antal deltagare är 30. Om det kommer mer än 30 anmälningar till kursen fördelas
platserna i turordning efter datum då anmälan kom till Emendor Consulting AB (”först till
kvarn”-principen).
Senaste anmälningsdatum är 15 maj.
Kursavgiften är 8 000 kr + moms per deltagare. Kostnaden för kost och logi är 2 550 kr +
moms per deltagare. Om du anländer den 10 september är kostnaden för en extranatt 848 kr +
moms. Om du åker med den gemensamma transporten från och till Skövde C tillkommer en
mindre kostnad.
Anmälan skickas till:
info@emendor.se
eller till:
Emendor Consulting AB
Staffan Bryngelsson
Delägargatan 12
120 47 Enskede Gård
Anmälan ska innehålla namn, arbetsplats, adress, faktureringsadress, telefonnummer,
e-postadress samt vilken Grundkurs – och eventuellt Fortsättningskurs - som den sökande
tidigare deltagit i.
Har du frågor om kursen, kontakta mig på nedanstående nummer eller e-postadress.
Hälsningar
Staffan Bryngelsson
08-722 79 20
070-668 72 78
staffan.bryngelsson@emendor.se
www.emendor.se
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Föreläsare och kursansvariga:
Olafr Steinum, Specialist i infektionssjukdomar och allmän internmedicin. Många års
erfarenhet av klassificerings- och DRG-arbete. Föredragande läkare samt rådgivare i
klassifikationsfrågor vid Socialstyrelsen. Även svensk representant i Nordiska
klassifikationscentrets referensgrupp för primärklassifikationer och expertgrupp för
NordDRG. Nordisk representant i WHO:s arbetskommittéer för revision av ICD-10 (Update
and Revision Committee, URC) samt klassifikationsutbildning (Education Comittee, EC).
Grundare av, och ordförande i, WHO-nätverkets Morbidity Reference Group (MbRG)
2006-2010 samt från 2016.
Gunnar Henriksson, Specialist i allmänkirurgi, överläkare vid kirurgkliniken, Kärnsjukhuset,
Skövde. Många års erfarenhet av klassificerings- och DRG-arbete. Även svensk representant i
Nordiska klassifikationscentrets referensgrupp för primärklassifikationer och expertgrupp för
NordDRG. Engagerad som expert i WHO-nätverkets Morbidity Reference Group (MbRG)
sedan 2006.
Staffan Bryngelsson, Emendor Consulting AB, ansvarar för kursadministrationen.

