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Emendor Consulting AB
inbjuder till

Grundkurs nr 70
i sjukdomsklassificering
Emendor Consulting AB arrangerar i Stockholm under november-december 2017 för
sjuttionde gången Grundkurs i sjukdomsklassificering för medicinska sekreterare och andra
befattningshavare i hälso- och sjukvården som är involverade i diagnosklassificering.
Grundkursen syftar till att deltagarna självständigt ska kunna klassificera diagnoser i somatisk
vård på grundval av patientjournalhandlingar efter att patientansvarig läkare ställt huvud- och
eventuella bidiagnoser.
Föreläsare på kursen är Sveriges främsta klassificeringsexperter med Olafr Steinum och
Gunnar Henriksson i spetsen, båda med lång nationell och internationell erfarenhet av
klassifikationsarbete.
Grundkursen omfattar 10 dagar med föreläsningar, 8-10 dagar eget arbete i form av
självstudier, uppgiftslösningar och journalgranskningar samt 1 dag med ett skriftligt prov. För
att deltagarna ska kunna tillgodogöra sig kursens innehåll på ett optimalt sätt är det önskvärt
att de ges möjlighet att förlägga de 8-10 dagarna för eget arbete på arbetstid.
Grundkurs 70 genomförs följande datum:
2-3 november
13-14 november
23-24 november
4-5 december
14-15 december
samt ett skriftligt prov 19 december.
Kursen genomförs mellan kl 10-17 den första dagen av de två som ligger tillsammans och
kl 9-16 den andra kursdagen. Varje deltagare får efter genomgången kurs ett intyg. Intyget
delas ut till de som varit närvarande minst åtta föreläsningsdagar, genomfört hemuppgifterna
samt deltagit i det skriftliga provet.
Kursen hålls samtliga dagar utom en på Hotel Rival vid Mariatorget på Söder i Stockholm. En
kursdag genomförs på van der Nootska palatset som ligger i närheten av Rival. Om du avser
att bo på Rival under kursdagarna, kontakta Ann-Sofie Strand på Hotel Rival, telefon 08-545
789 20 alternativt e-post ann-sofie.strand@rival.se. Ange vid bokningen att du ska delta i
Emendors kurs. Du får då viss rabatt på rumspriset.
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Sökanden bör ha minst 5 års yrkeserfarenhet.
Kostnad för kursen är 26 000 kr per deltagare. I denna kostnad ingår, förutom åhörarkopior
och kompendier som delas ut fortlöpande under kursen, för- och eftermiddagskaffe med
smörgås/frukt. Mervärdesskatt tillkommer. Emendor Consulting AB bjuder på lunch dag 1
och dag 10. Lunch övriga kursdagar bekostas av deltagarna själva.
Maximalt antal deltagare är 30. För att kursen ska arrangeras krävs minst 22 deltagare.
Om fler än 30 anmäler sig antas sökanden till kursen i turordning efter datum då anmälan kom
till Emendor Consulting AB.
Sista anmälningsdag är 15 juli 2017. Anmälan skickas till:
info@emendor.se
eller
Emendor Consulting AB
Att Staffan Bryngelsson
Delägargatan 12
120 47 Enskede Gård
Anmälan ska innehålla namn, arbetsplats, adress, faktureringsadress, antal år i yrket,
telefonnummer samt e-postadress.
Har du frågor om kursen, kontakta mig på nedanstående nummer eller på info@emendor.se .
Hälsningar
Staffan Bryngelsson
Emendor Consulting AB
08-722 79 20, 070-668 72 78
www.emendor.se

