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därefter i mån  
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Anmäl dig via PTJ Akademi
I PTJ Akademi hittar du hela Praktikertjänsts kursutbud, anmäler  
dig till kurser och ser din utbildningshistorik. Vi lägger ut nya  
kurser löpande – så håll utkik. 
 
För dig som är anställd i Praktikertjänst:  
Logga in med samma uppgifter som till  
intranätet via: ptjakademi.luvit.se

För dig som inte är anställd i Praktikertjänst:  
ptjakademi.luvit.se/extern 

Välkommen att läsa mer och anmäla dig till höstens alla kurser!
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Kalendarium hösten 2019

Månad 

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

Datum Kurs Ort Sid

22/8 – 23/8 Att leda verksamhet Stockholm 27

29/8 – 30/8 Intensivkurs ledarskap Stockholm 26

12/9 – 13/9 Att leda verksamhet Stockholm 27

18/9 ASHI – som vårdform Stockholm 8

21/9 – 24/9 Kraft och glädje på jobbet Mallorca, Spanien 21

23/9 – 24/9 Intensivkurs ledarskap Stockholm 26

24/9 Svåra samtal – kommunikation och samtalsmetodik Stockholm 16

28/9 – 2/10 Hållbar hög prestation  Algarve, Portugal 20

3/10 Arbetsrätt i praktiken Stockholm 31

3/10 Psykiatriska Diagnoser Stockholm 15

10/10 Arbetsrätt i praktiken Malmö 31

10/10 – 11/10 Stress och utmattningssyndrom i Primärvården Stockholm 14

14/10 – 15/10 Grundkurs i Officepaketet Stockholm 22

16/10 – 18/10 Modernt Ledarskap, modul 1 Knivsta 28

17/10 Arbetsrätt i praktiken Göteborg 31

17/10 Vård i regnbågens färger Stockholm 17

17/10 – 18/10 Att leda verksamhet Stockholm 27

23/10 – 27/10 Munnen Maten Magen Rom, Italien 12

24/10 Så hanterar du det svåra samtalet Stockholm 30

24/10 – 25/10 Intensivkurs ledarskap Stockholm 26

25/10 Förebygg och hantera konflikter på arbetsplatsen Stockholm 30

7/11 Så hanterar du det svåra samtalet Malmö 30

7/11 – 8/11 PRAGMA Stockholm 24

8/11 Fibromyalgi – goda nyheter Stockholm 11

8/11 Förebygg och hantera konflikter på arbetsplatsen Malmö 30

14/11 – 15/11 Intensivkurs ledarskap Stockholm 26

14/11 – 15/11 Telefondagen – telefonrådgivning för sjuksköterskor Stockholm 9

21/11 Så hanterar du det svåra samtalet Göteborg 30

22/11 Förebygg och hantera konflikter på arbetsplatsen Göteborg 30

27/11 – 29/11 Modernt Ledarskap, modul 2 Knivsta 28

28/11 Sår i primärvården - med läkning som mål Stockholm 13

28/11 – 29/11 Stress och ergonomi Nacka 20

28/11 – 29/11 Att leda verksamhet Stockholm 27

4/12 Hot och våld – det utmanande mötet Stockholm 18

12/12 – 13/12 Att leda verksamhet Stockholm 27

19/12 – 20/12 Intensivkurs ledarskap Stockholm 26

14/5 – 15/5 2020 Modernt Ledarskap, modul 3 Bromma 28

24/6 – 27/6 2020 WONCA Europé Berlin 9

På uppdrag HLR och teamträning – när det oväntade inträffar 10

På uppdrag IBS en uppdatering med fokus på kliniskt omhändertagande 11

På uppdrag Telefonrådgivning – att kvalitetssäkra samtal på telefon 10

På uppdrag Så säkerställer ni en trygg och säker kemikaliehantering 31
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Egentligen är det ganska enkelt. I Praktikertjänst 
har alla ett gemensamt mål - att leverera hög- 
kvalitativ vård till patienterna. Och Praktikertjänsts 
utbildningsavdelning finns till för att erbjuda alla 
verksamheter bästa möjliga förutsättningar för 
precis det, alltså genom att tillhandahålla hög- 
kvalitativa utbildningar. Det behövs.

För kunskapsutvecklingen går fort. Tränger man  
djupare in i frågan blir perspektiven snart svind-
lande. Universalgeniet Buckminster Fuller skapade 
den så kallade kunskapsfördubblings-kurvan, 
enligt vilken kunskapen vid förra sekelskiftet 
skulle fördubblades ungefär var hundrade år. Vid 
slutet av andra världskriget var takten uppe i vart 
tjugofemte år. Numera lär den kliniska kunskapen 
inom medicin fördubblas var artonde månad, och 
den mänskliga kunskapen var trettonde månad. 
Hisnande.

Samtidigt vet vi att det tar tid innan ny kunskap  
når ut där den faktiskt gör nytta - i mötet med  
patienten. Det finns många förklaringar till det, 
men lösningarna är mer intressanta och en av  
dem har du framför dig. 

I katalogen som du just nu läser finns massor  
utbildningar och kurser som väntar på dig och  
dina medarbetare. Förra året deltog nästan 3 000  
på våra utbildningar och tillsammans samlade 
de ihop hela 35 000 fortbildningspoäng. Och 
vidareutbildning är en av de bästa investeringarna 
som du kan göra, oavsett om du satsar på din egen 
fortbildning, eller ditt teams utveckling. Eller båda.

Om du driver verksamhet i Praktikertjänst slipper 
du momsen på kursavgiften, alltså en besparing  
på motsvarande 25 procent jämfört med mot- 
svarande kurs externt. Om du kan hitta motsvarande 
kurs vill säga. Vår utbildningsavdelning arbetar 
stenhårt tillsammans med utbildningsrådet, där 
medarbetare, verksamhetschefer och ägare ger 
kloka inspel för att fånga de mest intressanta 
nyheterna, de mest inspirerande föreläsarna och 

Upptäck  
Utvecklas  
Uppnå

de mest prisvärda paketen av resor och boende. 
Det ska vara enkelt för dig att få tillgång till den 
nya kunskapen.

En annan sak som verkar fördubblas nästa lika 
snabbt som kunskapen är myndighetsintresset  
för tandvård och hälso- och sjukvård. I grunden  
är det positivt eftersom vi måste vara på tårna och 
det är ju också skattebetalarnas och patienternas 
intresse som myndigheterna företräder. Samtidigt 
får inte byråkratisk klåfingrighet ta mer tid än 
nödvändigt från det kliniska arbetet. Därför satsar 
vi i Praktikertjänst på att utveckla lättillgängliga, 
ofta digitala, utbildningar som hjälper dig att leva 
upp till kraven.

Konfucius lär ha sagt ”Att veta när man vet något, 
och att veta när man inte vet något - det är  
kunskap”. När du läser vidare i katalogen hoppas 
jag att du får inspiration till att förvärva nya  
kunskaper och utvidga det du redan vet så att  
det växer, för när du gör det vinner både du, din 
verksamhet och, viktigast av allt, dina patienter.

Klas Wahlström
HR-direktör
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Saknar du något?
Vi erbjuder över 100 kurser per år inom olika ämnen men du kanske ändå inte  
hittar det som just du söker efter. Vi kan hjälpa dig att skräddarsy en kurs  
enligt dina önskemål.

Använd vår kompetens inom kursverksamhet för att säkerställa att du och  
din mottagning får kvalitativ utbildning och utveckling.

Skicka din förfrågan till utbildning@ptj.se

Fortbildningspoäng på våra kurser
Fortbildning är ett sätt att utveckla kvaliteten och därmed ge patienterna den allra bästa 
vården. För oss inom Praktikertjänst är det viktigt att både chefer och medarbetare söker 
ny kunskap, uppdaterar befintlig kunskap och säkerställer att de får tillgång till den  
kunskap som de behöver. Ytterst handlar det om att Praktikertjänst erbjuder kvalitativ 
vård och god service till alla våra patienter.

Du får fortbildningspoäng när du deltar på Praktikertjänsts kurser. Det finns tre olika 
poängtyper; Odontologiska (blå), Medicinska (grön) och Verksamhetsutvecklande (orange). 
Poängen baseras på antalet kurstimmar och ämne.

I kompetensutvecklingsportalen PTJ Akademi, www.ptjakademi.luvit.se,  
kan du se hur många poäng/kurstimmar du har fortbildat dig.

Praktikertjänst klimatkompenserar  
flygresor utomlands
Ett antal av Praktikertjänst kurser sker utanför Sverige och för att ta sig  
till dessa kursplatser på ett smidigt sätt så innebär det oftast flygresor. 
Praktikertjänst klimatkompenserar all kursverksamhet som sker i utlandet. 
Flygresor har en negativ påverkan på miljön och för att kompensera för de 
utsläpp som sker i samband med flygresorna väljer Praktikertjänst att klimat-
kompensera. Det är ett arbetssätt som bidrar till en mer hållbar utveckling.

Vad är klimatkompensation? 
Klimatkompensation innebär finansiering av en åtgärd utanför den egna 
organisationen. Åtgärden ska leda till en utsläppsreduktion som är lika  
stor som de utsläpp som ska kompenseras. Utsläppsreduktionen leder till 
minskade utsläpp någon annanstans. 

2018 klimatkompenserade vi med 40.000 kr.
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”Känner större 
trygghet i att  
hantera en  
akut situation”

HLR och teamträning – när det  
oväntade händer gav oss information 
om hur vi bör hantera en akut 
situation och förståelse för olika 
händelselopp.
 
Att få öva scenarion tillsammans 
med mina kollegor och kursledaren 
var nyttigt. Att vi även fick använda 
en hjärtstartare och lära oss hur  
den fungerar, det var ett bra komp- 
lement till kompressioner och 
inblåsningar.
 
Jag skulle rekommendera kursen  
till andra då kursledaren delade  
med sig av sina kunskaper på ett 
lättförståeligt och pedagogiskt  
sätt och det fanns gott om tid att  
ställa frågor under kursens gång.  
Nu känner jag större trygghet i att 
klara av att hantera en eventuell 
akut situation, både själv och till-
sammans med mina kollegor.

Uppdragskursen HLR finns att  
läsa mer om på sida 10

Praktikertjänst Kurskatalog hösten 2019 • 7 
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Medicin

STOCKHOLM
Onsdag 18/9

karolina.von.wachenfeldt 
@ptj.se 
010-128 40 44

ASIH – som vårdform

ASIH, är ett komplement eller alternativ till slutenvård när den 
basala hemsjukvården inte räcker till. 

Kursen är för dig som vill få en fördjupad kunskap inom ASIH och SPSV. Under 
dagen kommer du få lära dig om olika lungsjukdomar så som lungcancer, KOL 
och lungfibros som är vanligt förekommande inom ASIH. Du kommer också få 
en bredare kunskap kring de utmaningar du står inför vid palliativ vård. I slutet 
av dagen kommer deltagarna tillsammans med föreläsarna diskutera frågor 
och situationer inom ASIH och SPSV.

Delar av innehåll

• ASIH/SPSV som uppdrag
• Utmaningar vid palliativ vård
• Lungsjukdomar
• Diagnoser och utredning vid lungcancer
• Palliativt skede vid lungcancer
• Njursvikt
• Vätskebalans 

Föreläsare
Thays Ale Gonzalez, specialistläkare inom geriatrik, Stockholm

Anna Öjdal Boden, specialistläkare inom lungmedicin, Stockholm

Hadi Molanaei, specialistläkare inom njurmedicin, Stockholm

Målgrupp
Sjuksköterskor och undersköterskor

Kursavgift
4 150 kr (Praktikertjänst)
5 188 kr (övriga, inkl. moms)

Övriga uppgifter
Fika och lunch ingår i kursavgiften

Thays Ale Gonzalez
6 poäng

Nyhet!

Anna Öjdal Boden

Hadi Molanaei



Hälso- och sjukvård

Praktikertjänst Kurskatalog hösten 2019 • 9 

Medicin

Berlin, Tyskland
Måndag 24/6 –  
torsdag 27/6 2020

karolina.von.wachenfeldt 
@ptj.se 
010-128 40 44

Nyhet!WONCA 2020 Berlin
Våren 2020 kommer WONCA - World Organization of Family Doctors äga 
rum i Berlin, Tyskland. Följ med Praktikertjänst och få möjligheten att delta 
på föreläsningar och utbyta kunskap och information med kollegor från hela 
världen.

Vi ordnar med din anmälan, resa, logi och trevligt sällskap.  
Säkra din plats redan nu.

Målgrupp
Specialistläkare, läkare och läkarstudenter

Kursavgift
11 500 kr (Praktikertjänst)
14 375 kr (övriga, inkl. moms)

Resa och logi 
Erbjuds dig efter anmälan – mer information kommer under våren 2019

Telefonrådgivning för sjuksköterskor
Hösten 2019 ges chansen för dig som sjuksköterska att gå en tvådagarsutblldning 
inom telefonrådgivning. Fokus ligger på hur du ska ge råd och hänvisa patienter 
via telefon i olika situationer. Du kommer få en fördjupad kunskap inom ett antal 
medicinska ämnen där några av Sveriges främsta föreläsare delar med sig av sin 
expertis. Målet är att med rätt teknik ge dig förutsättningar att kvalitetssäkra 
och effektivisera samtal som gynnar både dig och patienten.

Målgrupp
Sjuksköterskor

Nyhet!

STOCKHOLM
Torsdag 14/11 -  
fredag 15/11

karolina.von.wachenfeldt 
@ptj.se 
010-128 40 44

Mer information om kursen 
uppdateras på PTJ akademi

Utlandskurs

Klimatkompensering
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Kursen hålls hos dig

karolina.von.wachenfeldt 
@ptj.se 
010-128 40 44

Telefonrådgivning 
– att kvalitetssäkra samtalet på telefon
Utbildningen ger konkreta tips på hur du hanterar olika situationer i telefon-
rådgivning. Här får du redskap och strategier för ditt fortsatta arbete i telefon. 

Målet med utbildningen är att öka förståelsen för hur sjuksköterskor säkrar 
den medicinska bedömningen på telefon och behovet av gott bemötande i 
kontakten med den vårdsökande.

Föreläsare
Elisabeth Almgren Eriksson, leg. sjuksköterska, omvårdnadshandledare, 
Uppsala

Målgrupp
Specialistsjuksköterskor och sjuksköterskor

Kursavgift
För offert kontakta karolina.von.wachenfeldt@ptj.se

Elisabeth Almgren Eriksson

Enligt offert

Kursen hålls hos dig

karolina.von.wachenfeldt 
@ptj.se 
010-128 40 44

Enligt offert

HLR och teamträning  
– när det oväntade inträffar
Utbildning i hjärt- och lungräddning samt teamträning i akuta situationer.  
Vi skräddarsyr utbildningen efter din verksamhets behov. Utbildningen  
sker i din dagliga arbetsmiljö och ger din arbetsgrupp möjlighet att träna  
på kommunikation, samarbete och praktiska färdigheter. Vår utbildning  
följer det svenska HLR-rådets riktlinjer.

Målgrupp
Hälso- och sjukvårdspersonal

Kursavgift
För offert kontakta karolina.von.wachenfeldt@ptj.se, 010-128 40 44

Medicin



Hälso- och sjukvård

Praktikertjänst Kurskatalog hösten 2019 • 11 

STOCKHOLM
Fredag 8/11

karolina.von.wachenfeldt 
@ptj.se 
010-128 40 44

Fibromyalgi  
– goda nyheter
Fibromyalgi är ett kroniskt smärtsyndrom som kännetecknas av långvarig,  
utbredd smärta, ömhet, sömnstörning och trötthet. Fibromyalgi en diagnos 
som fortfarande är ifrågasatt inom vården. Denna kurs går igenom hur hjärnan 
har blivit smärtöverkänslig och hur kroppens hormoner är i obalans. Efter  
kursen kommer du ha en fördjupad förståelse för vilka mekanismer som  
ligger bakom syndromet och de behandlingsalternativ som finns.

Föreläsare
Rolf Nordemar, docent, leg. läkare, specialist smärtbehandling, reumatologi  
och rehabilitering, Stockholm

Målgrupp
Hälso- och sjukvårdspersonal som möter  
smärtpatienter i sin vardag

Kursavgift
4 100 kr (Praktikertjänst)
5 125 kr (övriga, inkl. moms)

Övriga uppgifter
Fika och lunch ingår i kursavgiften

Rolf Nordemar
6  poäng

IBS en uppdatering med fokus på  
kliniskt omhändertagande
Irritable bowel syndrome (IBS) innebär att tarmen har ett stört rörelse- 
mönster. Denna kurs uppdaterar och fördjupar din kunskap om diagnostik 
och behandling och kostens betydelse för patienter med IBS. Vidare belyser 
kursen vikten av handläggningen för patientgruppen med en utgångspunkt 
från såväl medicinsk och psykologisk behandling.

Föreläsare
Perjohan Lindfors, specialistläkare gastroenterologi, Stockholm

Sara Rydh, leg. psykolog expert KBT-behandling av IBS, Stockholm

Therese Liljebo, leg. dietist specialiserad på mag-tarmsjukdomar, Stockholm

Målgrupp
Hälso- och sjukvårdspersonal som i sin vardag handlägger patienter med IBS

Kursavgift
För offert kontakta karolina.von.wachenfeldt@ptj.se
010-128 40 44

Therese Liljebo

Sara Rydh

Perjohan Lindfors
Kursen hålls hos dig

karolina.von.wachenfeldt 
@ptj.se 
010-128 40 44

Enligt offert

Medicin
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MedicinMedicinMedicin

Rom, Italien 
Onsdag 23/10 –  
söndag 27/10

christina.lundin@ptj.se
010-128 38 63

Munnen Maten Magen 
Dagens livsstil och dess åtföljande välfärdssjukdomar utgör nya riskfaktorer 
för hälsan, inte minst den orala. Kursen ger en gränsöverskridande bild av  
hälsotillståndet hos den nutida västvärldsmänniskan, då dessa hälso- 
mässiga konsekvenser berör samtliga organsystem inklusive tandhälsan.

Delar av innehåll
•  Myter och sanningar om mat, motion, hälsa och fetma
•  Mag och tarmsjukdomar kopplade till den orala hälsan
•  Maten och magen ur ett evolutionärt perspektiv
•  Ätstörningar
•  Hur nå fram till patienter med hälsofrämjande råd?
•  Odontologiska terapier

Föreläsare
Ulrica Gidlund, specialist oral protetik, Stockholm

Anna-Maria af Sandeberg, överläkare psykiatri, Stockholm

Stephan Rössner, professor emeritus hälsoinriktad beteendeforskning,  
Stockholm

Peter Benno, med. dr., specialist gastroenterologi och hepatologi, Stockholm 

Målgrupp 
Alla yrkeskategorier inom hälso- och sjukvård och tandvård

Kursavgift 
11 500 kr (Praktikertjänst)
14 375 kr (övriga, inkl. moms)

Resa och logi 
Flyg t/r Stockholm- Rom, del i dubbelrum 4 nätter inkl. frukost 10 200 kr*. 
enkelrumstillägg 5 000 kr*. Kostnader för övrig mat och dryck samt eventuella 
kringarrangemang tillkommer.

4,5  poäng

13,5  poäng

Utlandskurs

Klimatkompensering

Anna-Maria af Sandeberg

Peter Benno

Stephan Rössner

Ulrica Gidlund
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STOCKHOLM
Torsdag 28/11

karolina.von.wachenfeldt 
@ptj.se 
010-128 40 44

Sår i primärvården  
– med läkning som mål
Forskningen kring problematiken med svårläkta sår går framåt. Nya behand- 
lingsmetoder tillkommer och evidensen för etablerade metoder ökar.  
Betydelsen av korrekt bedömning och dokumentation av såret klargörs.  
Öka dina kunskaper om läkningshämmande faktorer hos patienter med 
svårläkta bensår t.ex. ödem, eksem och torr hud, nekros, fibrin i såren samt 
hur de ska behandlas. Vad är det du ser i såret? 

Delar av innehåll

•  Sårens mikrobiom

•  Sårinfektion

•  Diagnostik och behandling av svårläkta sår inom primärvården

•  Läknings hämmande och läknings stimulerande faktorer

•  När är det lämpligt att använda kompressionsbehandling?

•  Välj rätt förband till rätt sår

•  Olika förbandsgrupper – hur och när de ska användas

•  När används antiseptiska förband

•  Nekrotiska och fibrinbelagda sår samt debrideringskunskap

•  Förbandskunskap och teknisk sårbehandling så som negativt tryck, NPWT

•  Nutritionens betydelse vid svårläkta sår

•  Hälsoekonomiska argument för modern sårbehandling

Föreläsare
Margareta Grauers, dermatologisjuksköterska, Stockholm 

Christina Lindholm, professor emerita, Saltsjö-Boo

Målgrupp
Läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor som arbetar 
med patienter med svårläkta sår

Kursavgift
4 200 kr (Praktikertjänst)
5 250 kr (övriga, inkl. moms)

Övriga uppgifter
Fika och lunch ingår i kursavgiften

Margareta Grauers
6 poäng

Christina Lindholm

MedicinMedicinMedicin
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STOCKHOLM
Torsdag 10/10 – 
fredag 11/10

karolina.von.wachenfeldt 
@ptj.se 
010-128 40 44

Stress och utmattningssyndrom  
i primärvården
Vad ska ett läkarintyg innehålla och vad grundar Försäkringskassan  
sina beslut på? 
Med läkarintyget i fokus och med praktiska exempel är målet förbättrad  
kvalitet på de medicinska underlagen. Vi behandlar; DFA-kedjan (diagnos, 
funktionsnedsättning, aktivitetsbegränsning) försäkringsmedicinskt 
beslutsstöd och rehabiliteringskedjan.

Hur stress påverkar sömnen och på sikt kan kopplas till utbrändhet 
(utmattningssyndrom)
 Momentet beskriver sömnens reglering och funktion och hur daglig stress 
påverkar sömnfysiologin negativt, vilka faktorer i arbetsmiljön som påverkar 
sömnen, hur du känner igen tecknen på stresstörd sömn och hur utbrändas 
sömn är allvarligt störd. Dessutom påvisas sömnfysiologins förändring med 
tillfrisknande, liksom behandlingseffekter. 

Fördjupa dig inom beteendefokuserad behandling av patienter med 
utmattningssyndrom
Under kursen visas hur en behandling för utmattningssyndrom kan läggas 
upp. Metoderna som redovisas är hämtade från Acceptance and Commitment 
Therapy (ACT), en av den s.k. ”tredje vågens” KBT-terapier. Fokus ligger även 
på metoder för att hjälpa patienten bygga upp sin energi på sikt genom att 
systematiskt växla mellan aktivitet och återhämtning, hemma och i samband 
med arbetsåtergång. 

Bakgrund och senaste forskningen
Vi kommer gå igenom frågor som: Vad är det som stressar oss? Hur stor 
betydelse har arbetet? Hur påverkas vår kropp och vårt psyke? Vilka sjukdomar 
kan stress leda till? Vad söker patienten för? Hur går det för dem? Hur kan vi 
förebygga? 

Föreläsare
Karin Axelsson, rehabiliteringskoordinator, Stockholm 

Lena Lundman, rehabiliteringskoordinator, Stockholm

Torbjörn Åkerstedt, senior professor, Stockholm

Giorgio Grossi, beteendevetare, leg. Psykoterapeut,  
docent medicinsk psykologi, Stockholm

Alexander Wilczek, med. dr, leg. psykoterapeut, överläkare, Stockholm

Målgrupp
Läkare, psykologer, arbetsterapeuter, 
sjukgymnaster, kuratorer och andra 
som arbetar med stresspatienter  
samt företags och organisationers  
hälsoansvariga

Kursavgift
5 600 kr (Praktikertjänst)
7 000 kr (övriga, inkl. moms)

Övriga uppgifter
Fika och lunch ingår i kursavgiften

Psykiatri

Giorgio Grossi

Alexander Wilczek

Torbjörn Åkerstedt

12 poängKarin Axelsson

Lena Lundman
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STOCKHOLM
Torsdag 3/10

karolina.von.wachenfeldt 
@ptj.se 
010-128 40 44

Psykiatriska Diagnoser
– symtom, bemötande och samtalsteknik
Under kursen kommer deltagarna få möjligheten att fördjupa sig kring  
de vanligaste psykiatriska diagnoserna så som depression, ångest, suicid  
personlighetssyndrom och bipolaritet och hur dessa behandlas. Vidare  
belyser kursen vikten av bemötande och samtalsteknik vid psykisk ohälsa. 

Delar av innehåll
•  Bemötandet när du öppnar upp och avslutar samtal med patienter  

som lider av psykisk ohälsa  

•  Faktorer som är viktiga att tänka på

•  Varningssignaler som bör uppmärksammas 

•  När läget är akut 

För att dagen ska bli intressant och givande varvas föreläsning, videoklipp, 
gruppdiskussioner och övningar.

Föreläsare
Joachim Eckerström, högskoleadjunkt, specialistsjuksköterska inom  
psykiatrisk vård, fil. mag., Stockholm

Målgrupp
Specialistsjuksköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor

Kursavgift
3 400 kr (Praktikertjänst)
4 250 kr (övriga, inkl. moms)

Övriga uppgifter
Fika och lunch ingår i kursavgiften

Joachim Eckerström
6 poäng

Psykiatri
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STOCKHOLM
Tisdag 24/9

karolina.von.wachenfeldt 
@ptj.se 
010-128 40 44

Svåra samtal  
– kommunikation och samtalsmetodik

Bli bättre på att navigera professionellt i knepiga situationer 
och öka ditt välmående på kuppen.

Inom hälso- och sjukvård är det vanligt förekommande att du hamnar i svåra 
samtalssituationer, det kan handla om samtal med patienter och anhöriga 
eller samtal med din chef eller anställda.

Under hösten ges därför möjligheten att spendera en heldag med en av  
Sveriges främsta föreläsare inom samtalsmetodik. Under denna heldag  
kommer du att fördjupa dig inom kommunikation, etik och reflektion så  
att du får förutsättningarna att hantera olika situationer och beteenden. 

En heldagsutbildning som bjuder på både teoretisk som praktisk kunskap

Delar av innehåll:
•  Kreativ dialog och samtalsmetodik
•  Personcentrerat förhållningssätt i praktiken
•  Kommunikation och etik
•  Hur du skapar trygghet och närvarokänsla i möten som präglas av  
   aggressivitet, oro, stress och sorg

Föreläsare
Angelica Frithiof, utbildar och handleder personal inom  
hälso- och sjukvård, Stockholm

Målgrupp
För dig som har kontakt med patienter i ditt dagliga arbete  
inom hälso- och sjukvård

Kursavgift
4 200 kr (Praktikertjänst)
5 250 kr (övriga, inkl. moms)

Övriga uppgifter
Fika och lunch ingår i kursavgiften

Angelica Frithiof
6  poäng

Kommunikation och bemötande
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STOCKHOLM
Torsdag 17/10

karolina.von.wachenfeldt 
@ptj.se 
010-128 40 44

Vård i regnbågens färger  
– vad innebär ett hbtq-kompetent  
bemötande i praktiken?

Personal inom vård och omsorg är experter på bemötande – men vad innebär
egentligen ett hbtq-kompetent bemötande i praktiken? I kursen ingår
grundläggande kunskap kring kön och sexualitet, fördjupad reflektion och
kunskapsdelning. Vidare tar kursen upp vilka arbetssätt och rutiner som kan 
användas för att skapa en så jämlik vård och omsorg som möjligt. 

Utbildningens tyngdpunkt ligger på praktisk kunskap i att arbeta inkluderande. 
Genom case-diskussioner undersöker vi bemötande och olika arbetssätt.

Föreläsare
Utbildare från RFSL:s Stockholmsavdelning

Målgrupp
Alla yrkeskategorier inom hälso- och sjukvård och tandvård

Kursavgift
4 200 kr (Praktikertjänst)
5 250 kr (övriga, inkl. moms)

Övriga uppgifter
Fika och lunch ingår i kursavgiften

Kommunikation och bemötande

6  poäng

Anmäl dig via PTJ Akademi
I PTJ Akademi hittar du hela Praktikertjänsts kursutbud, anmäler  
dig till kurser och ser din utbildningshistorik. Vi lägger ut nya  
kurser löpande – så håll utkik. 
 
För dig som är anställd i Praktikertjänst:  
Logga in med samma uppgifter som till  
intranätet via: ptjakademi.luvit.se

För dig som inte är anställd i Praktikertjänst:  
ptjakademi.luvit.se/extern 

Välkommen att läsa mer och anmäla dig till höstens alla kurser!
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Hot och våld  
– det utmanande mötet 
Få en fördjupad kunskap och medvetenhet i utmanade möten   
Kursen riktar sig till dig som vill ha en fördjupad kunskap om hur du ska risk- 
bedöma och riskminimera en konfliktfylld och utmanande situation. Med 
en aktiv dialog med deltagarna och med hjälp av deras erfarenheter erbjuds 
casemetodik så at du på bästa sätt ska få de rätta verktygen för att bekämpa 
hot och våld på din verksamhet. 

Delar av innehåll
•  Mentalt förhållningsätt 
•  Kommunikativt förhållningssätt 
•  Konflikthantering (med och utan hot) 
•  Taktiskt förhållningssätt 
•  Riskreducering genom kulturförståelse 
•  Att leva under hot 
•  Kamratstöd 

Föreläsare
Stefan Mellström, f.d. polis, Nationella insatsstyrkan, Stockholm

Målgrupp
Alla yrkesgrupper inom hälso- och sjukvård och tandvård

Kursavgift
3 100 kr (Praktikertjänst)
3 875 kr (övriga, inkl. moms)
Kursen kan även erbjudas som en uppdragskurs. Kontakta oss för en offert

Övriga uppgifter
Fika och lunch ingår i kursavgiften

Stefan Mellström

Kommunikation och bemötande

STOCKHOLM
Onsdag 4/12

karolina.von.wachenfeldt 
@ptj.se 
010-128 40 44

4  poäng

Nyhet!
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Hillevi Pendleton, överläkare  
öron-, näs- och halsspecialist, Malmö

”Gav mig insikter 
om hur jag själv och 
andra fungerar!”

Modernt ledarskap gav mig insikter i hur 
jag själv fungerar, hur andra fungerar och 
på vilka sätt alla människor behöver bli 
medvetna om sina egenskaper. Det blev 
även tydligt för mig att alla medarbetare 
behöver ett individuellt och situations- 
anpassat ledarskap. Vilket ställer högre 
krav på mig som ledare.

Jag skulle rekommendera andra att gå 
kursen då den gav en grund i ledarskap  
och redskap för att hantera stress,  
utveckla integritet och bli bättre på att 
kommunicera. Den har även gett mig  
början till ett chefsnätverk, vilket är  
oerhört värdefullt då jag som chef ofta 
känner mig ensam i min yrkesroll och 
därför behöver någon att bolla med.

Modernt ledarskap finns att  
läsa mer om på sida 28

Praktikertjänst Kurskatalog hösten 2019 • 19 
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Verksamhetsutveckling  
- arbetsmiljö

9  poäng

Carvoeiro, Algarve 
Portugal
Lördag 28/9 - onsdag 2/10

christina.lundin@ptj.se
010-128 38 63

Hållbar hög prestation  
– att orka med jobbet imorgon också 
Efter genomförd kurs kommer du att ha med dig verktyg för konkret stress- 
hantering och livsstilsförändring. Du har förkovrat dig inom väsentliga områden 
som stresshantering, organisationsstress, återhämtning, sömn, ergonomi, 
träning för nacke och axlar, avslappning, andning samt beteendepsykologi.

Du har en individuell handlingsplan som hjälper dig att ha energi idag och i 
framtiden. Utbildningen bygger på en mix av föreläsning, reflektion, gruppdisk-
ussioner och roliga praktiska övningar.

Föreläsare
Nils Edelstam, leg. läkare, Stockholm

Målgrupp
Alla yrkeskategorier inom hälso- och sjukvård och tandvård

Kursavgift 
8 700 kr (Praktikertjänst)
10 875 kr (övriga, inkl. moms)

Resa och logi
Flyg t/r Köpenhamn- Faro, del i dubbelrum 4 nätter inkl. frukost 11 100 kr*. 
enkelrumstillägg 4 000 kr*. Kostnader för övrig mat och dryck samt eventuella 
kringarrangemang tillkommer. Tillägg resande från Arlanda 1 000 kr. 

Nils Edelstam 9  poäng

Utlandskurs

Klimatkompensering

6  poäng

NACKA 
Torsdag 28/11 –  
fredag 29/11

christina.lundin@ptj.se
010-128 38 63

Stress och ergonomi  
– två utmaningar som hör ihop!
Kursen ger kunskap om stressfysiologi, varningssignaler och verktyg för att 
handskas med stress samt återhämtning på områdena sömn, avslappning och 
andning. Du får en grund i ergonomi med övningar för att förebygga eller bli 
av med smärta i nacke, axlar och bröstrygg. Kursen avslutas med en handlings- 
plan på de områden som är viktigast för dig.

Föreläsare
Nils Edelstam, leg. läkare, Stockholm

Linus Åberg, leg. naprapat, Stockholm

Målgrupp 
Alla yrkeskategorier inom hälso- och  
sjukvård och tandvård

Kursavgift 
8 500kr (Praktikertjänst)
10 625 kr (övriga, inkl. moms)

Övriga uppgifter
Kostnader för kost och logi tillkommer

Nyhet!

Linus Åberg

Nils Edelstam

6  poäng
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Verksamhetsutveckling  
- arbetsmiljö

12  poäng

Mallorca, Spanien 
Lördag 21/9 – tisdag 24/9 

sara.kuitunen@ptj.se
010-128 39 19

Kraft och glädje på jobbet  
Bli den bästa versionen av dig själv. Lär dig förstå varför du ibland känner  
dig trött och utpumpad och hur du med enkla medel kan uppnå nya krafter 
och få ett piggare och bättre arbetsliv.

Det vi äter påverkar kropp, hjärna, återhämtning och sömn. Rörelse skapar  
energi, ger bättre humör och ökar vår stresstolerans. Ta del av metoder för  
att slappna av, lär dig att vara i nuet och hur du på kort tid kan lösa upp  
spända leder och muskler.

Delar av innehåll

• Nacke-, axlar- och rygghälsa. Vad ger problem och hur kan vi undvika  
smärta?

• Rätt näring ger våra organ och celler förutsättningar att bilda kraft  
och glädje

• Stresshantering, metoder att slappna av, vara i nuet och hur vi på kort  
tid kan lösa upp spända muskler och leder

• Metoder och sätt för att träna på egen hand

• Glädje

• Hur får vi vår hjärna att göra det vi egentligen vill? Vad är det som gör  
att vissa alltid lyckas och andra inte?

Föreläsare
Leila Söderholm, föreläsare, inspiratör, mental och fysisk träning, Stockholm

Mats Petersson, utbildad inom näringslära, fysiologi, klinisk nutrition,  
näringsmedicin och KBT, Stockhom

Målgrupp 
Alla yrkeskategorier inom tandvård och hälso- och sjukvård

Kursavgift  
9 200 kr (Praktikertjänst)
11 500 kr (övriga, inkl. moms)

Resa och logi
Flyg t/r Stockholm - Palma, del i dubbelrum tre nätter inkl. frukost 9 500 kr*. 
enkelrumstillägg 2 500 kr*. Tillägg resa från Köpenhamn 1 000 kr*. Kostnader 
för övrig mat och dryck samt eventuella kringarrangemang tillkommer.

Leila Söderholm

Nyhet!

Mats Petersson

Utlandskurs

Klimatkompensering
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STOCKHOLM
Måndag 14/10 – 
tisdag 15/10

joel.bergling@ptj.se
010-128 37 46

Grundkurs i Officepaketet 
– Word, Excel och Powerpoint
Kursen är för dig som vill lära dig mer om Officepaketet, på en grundnivå. Under 
två dagar går vi igenom de allmänna utbildningsavsnitten inom IT-kunskap och 
du lär dig att arbeta mer självständigt i Word, Excel och Powerpoint. Målet med 
kursen är att ge dig en uppdatering och utveckling av dina kunskaper inom de 
olika programområdena, med hänsyn tagen till tidigare kunskap. Medtag egen 
dator med Officeprogram 2010/2016 installerat.

Föreläsare
Ewa Karlén, specialist inom Microsoft officeprogram, Stockholm

Målgrupp
Alla yrkeskategorier

Kursavgift 
4 495 kr (Praktikertjänst)
5 620 kr (övriga, inkl. moms)

Övriga uppgifter
Kostnader för kost och logi tillkommer

Ewa Karlén
12  poäng

Verksamhetsutveckling  
- arbetsmiljö

En kurs bara för er 
På utbildningsavdelningen är vi experter på att skapa kurser som matchar deltagares önskemål och  

behov. Ni väljer en föreläsare som ni gillar, ett ämne som ni tycker är intressant eller enbart önskemål  

om att ni vill ha en utbildning på plats så sköter vi resten. Vi skapar ett kurspaket med allt ifrån lokal  

och fika till föreläsare och kursinnehåll för att ni ska få en kvalitativ utbildning och utveckling.

Vill ni sätta upp en kurs för ert team? Vill ni genomföra den på er egen mottagning eller på annan ort?   

Vet du redan nu vilket ämne eller föreläsare eller vill ni ha tips på vad man kan göra?

Skicka din förfrågan till utbildning@ptj.se
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Barbara Lindström,  
sjukgymnastbiträde och  
massageterapeut i Norrtälje

”Bästa kursen  
jag har gått!”

Jag har gått Pragma, en kurs som 
vänder  sig till vårdpersonal och hand- 
lade om suicid, stress, bemötande  
och kommunikation. Kursen fångade 
mig då jag också jobbar inom social- 
psykiatrin och ser hur människor 
har det svårt. Kursen var bra då den 
blandade olika ämnen och gick från 
sorgligt till roligt.

Jag skulle rekommendera kursen då 
den var givande och jag känner att 
jag fick med mig saker som jag kan 
använda i min yrkesroll. Detta genom 
att försöka tänka på att vara ödmjuk  
i bemötandet med människor och se 
till individen. Det var den bästa kursen 
jag har gått! 

Pragma finns att läsa mer om på sida 24

Praktikertjänst Kurskatalog hösten 2019 • 23 



För dig inom Praktikertjänst

24 • Praktikertjänst Kurskatalog hösten 2019

12  poäng

STOCKHOLM
Torsdag 7/11 – fredag 8/11

karolina.von.wachenfeldt 
@ptj.se
010-128 40 44

sara.kuitunen@ptj.se
010-128 39 19

PRAGMA 2019 

PRAGMA är utbildningsdagar speciellt utformade för dig inom  
hälso- och sjukvården som har en annan profession än läkare.

Pragma belyser aktuella, verksamhetsnära ämnen och områden 
som berör relationer till både patienter och inom arbetsgruppen. 
Du kommer att få ta del av konkreta verktyg, få tid för reflektion 
och möjlighet att utbyta erfarenheter med kollegor från olika  
delar av landet. På kvällen avnjuter vi en trevlig middag tillsammans!

Målgrupp 
Alla yrkeskategorier inom hälso- och sjukvård (ej läkare)

Kursavgift  
5 200 kr (Praktikertjänst)

Resa och logi
Kostnader för logi, övrig kost och dryck tillkommer

Övriga uppgifter
Fika och lunch ingår i kursavgiften
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Föreläsningarna

Trender och fake news om mat och hälsa
Anna Blücher, universitetslektor vid institutionen för kemi och biomedicin, 
Kalmar

Mat och hälsa intresserar många, tidningar och sociala medier är fulla  
med råd hur vi ska äta för att bli friskare, snyggare, smartare och leva länge.  
Mat har blivit identitetsskapande, särskilt för den yngre generationen. 
Vego, matsvinn, eko- och närproducerat känns bra, men hur farligt är  
socker, gluten, laktos och tillsatser egentligen?

Missbruk och beroende av narkotikaklassade läkemedel
Anders Håkansson, professor, överläkare, Lund

Föreläsningen fokuserar på missbruk och beroende av narkotikaklassade 
läkemedel - i befolkningen och i mötet med patienter, inte minst inom 
primärvården. Vad kan den som jobbar i vården göra för att undvika att 
patienter blir läkemedelsberoende? Hur kan vi se tidiga tecken, och vilka är 
riskerna? Föreläsningen kommer ge teoretisk kunskap och goda råd om hur 
alla yrkeskategorier kan involveras i prevention och behandling av läkemedels-
beroende.

Nya riktlinjer inom menopausal hormonbehandling (MHT)
Natalia Cruz, specialistläkare i gynekologi och obstetrik, Stockholm

En tredjedel av kvinnorna i klimakterieåldern har svåra besvär och behöver 
behandling. Det finns stark evidens för att MHT är effektiv mot vasomotor- 
symtom och andra östrogenbristrelaterade symtom samt att risk-nytta 
förhållandet är klart fördelaktigt om behandlingen initieras i nära anslutning 
till menopaus. 

100% Arbetsglädje & hälsa!
Leila Söderholm, inspiratör inom mental och fysisk träning, Stockholm

Inspiration, tips och tricks hur vi med enkla metoder kan få mer glädje, en 
hälsosammare kropp, motivation, att hantera stress och lära oss leda vår egen 
hjärna. Denna forskningsbaserade föreläsning bjuder på massor av humor, 
energi och igenkänning.

Insomnibehandling i primärvården
Christina Sandlund, distriktssköterska, doktor, Stockholm

Gruppbehandling som leds av distriktssköterskor är effektivt för att förbättra 
sömn- och dagbesvär hos patienter med insomni. Kursdeltagarna får kunskap 
om sömn och sömnreglering samt om kognitiva och beteendeförändrande 
metoder.

Inte bara överleva – jag vill leva också
Camilla Ström, dramapedagog, föreläsare, Göteborg

Syftet är att beröra och inspirera till det goda bemötandet, både i sin yrkesroll 
och till andra medmänniskor samt sig själv. Likaså öka kunskapen om hur en 
patient utan möjlighet att kommunicera kan uppleva världen runt sjukhus- 
sängen och hur ett gott bemötande kan vara en avgörande faktor för livet  
och för hälsan.

Anders Håkansson

Leila Söderholm

Natalia Cruz

Anna Blücher

Christina Sandlund

Camilla Ström
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Intensivkurs ledarskap
Utbildningen syftar till att stärka din förmåga och trygghet som ledare  
genom ökad självinsikt och förståelse för hur du effektivt leder team och  
medarbetare. Du får en grundläggande inblick i hur du påverkar och påverkas
av andra människor, verktyg att hantera konflikter och metoder för effektiv 
feedback. Vi berör sambandet mellan den gruppdynamik som råder i ett team 
och kopplingen till ledarskapet samt hur du genom ett anpassat ledarskap
kan utveckla både individer och grupper. Praktiska verktyg blandas med  
upplevelsebaserade övningar och korta teoriblock.

Citat från kursdeltagare
– Få förbättrat självförtroende i ledarrollen samt verktyg att tillämpa  

i olika situationer. Mer eller mindre ovärderliga kunskaper.

– Fantastisk kurs! Grym kursledare! Kommer nog gå fler valfria ledarkurser  
i framtiden (trodde jag absolut inte innan).

– Jag tycker hela kursen var användbar och balansen mellan teori, praktik,  
grupparbete och individuell reflektion var strålande. Fantastiskt!

Föreläsare
Joakim Matsson, chef ledarutveckling Praktikertjänst, Stockholm

Målgrupp 
Verksamhetschefer och andra chefer med personalansvar

Kursavgift  
9 800 kr (Praktikertjänst)

Resa och logi
Kostnader för kost och logi tillkommer

Joakim Matsson

SOLLENTUNA 

Välj mellan:

Torsdag 29/8 - fredag 30/8

Måndag 23/9 - tisdag 24/9

Torsdag 24/10 - fredag 25/10

Torsdag 14/11 - fredag 15/11

Torsdag 19/12 - fredag 20/12

lovisa.brorson@ptj.se
010-128 38 91

16  poäng
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 Att leda verksamhet
– utveckla ditt chefskap
Grundläggande och praktisk inriktad utbildning som är indelad i blocken  
affärsekonomi, kvalitet och arbetsrätt.

Utbildningen syftar till att du som ledare ska utvecklas i ditt chefskap genom 
ökad kunskap inom affärsekonomi, kvalitet och arbetsrätt. Detta är tre viktiga 
pusselbitar som du kommer att stöta på som praktiker och verksamhetschef i 
din vardag.

Du får en grundläggande förståelse för hur ekonomiska flöden påverkar verk-
samheten. På ett lättsamt och pedagogiskt sätt kommer vi att reda ut ekonomi-
ska begrepp och du kommer få kunskap till hur du kan utveckla och förbättra din 
verksamhet.

Vi kommer även att övergripande gå igenom hur kvalitetsarbetet är upplagt,  
din roll och ditt ansvar. De viktiga områdena sekretess, journaler och avvikelser 
kommer också att tas upp. Utbildningen belyser den arbetsrättsliga processen 
och vi diskuterar rättigheter och skyldigheter som chef/medarbetare har samt 
vilka arbetsrättsliga lagar, avtal och principer man behöver förhålla sig till för att 
bli trygg i sin roll som chef och ledare.

Citat från kursdeltagare
– Det mest värdefulla med kursen tycker jag var att man fick info som var direkt 

knuten till vardagen på kliniken (att man fick teori som är direkt tillämpbar).

– Det bästa var att få större förståelse för helheten och alla viktiga delar. Också att 
träffa andra kollegor med olika erfarenheter. Vi blir starkare tillsammans.

Föreläsare
Jonas Kask, HR-specialist, Praktikertjänst, Stockholm

Agneta Ahlinder, verksamhetsutvecklare, Praktikertjänst, Stockholm

Johan Ekman, kvalitetstandläkare Praktikertjänst, Stockholm

Henrik Emanuelsson, utbildningskonsult, Stockholm 

Målgrupp
Verksamhetschefer och andra chefer med personalansvar

Kursavgift  
7 900 kr (Praktikertjänst)

Övriga uppgifter
Kostnader för kost och logi tillkommer

SOLLENTUNA 

Välj mellan:

Torsdag 22/8 - fredag 23/8
Torsdag 12/9 - fredag 13/9
Torsdag 17/10 - fredag 18/10
Torsdag 28/11 - fredag 29/11
Torsdag 12/12 - fredag 13/12

lovisa.brorson@ptj.se
010-128 38 91

14  poäng

Henrik Emanuelsson

Jonas Kask

Agneta Ahlinder

Johan Ekman
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KNIVSTA 
MODUL 1 
Onsdag 16/10 –  
fredag 18/10

KNIVSTA 
MODUL 2
Onsdag 27/11 - 
fredag 29/11 

BROMMA 
MODUL 3
Torsdag 14/5 –  
fredag 15/5 2020 

lovisa.brorson@ptj.se
010-128 38 91

72  poäng

Modernt ledarskap
Modernt ledarskap ger dig rätt förutsättningar att utvecklas i din ledarroll. 
Genom fördjupad självinsikt och funktionella verktyg blir du rustad att effek-
tivt leda medarbetare och team. Målet är att öka din trygghet som ledare och 
därigenom skapa förutsättningar att driva framgångsrik verksamhet. Under 
programmet får du som deltagare utforska dig själv och din egen verksamhet 
med stöd av några av de mest använda och erkända modellerna inom ledar- 
utveckling. Programmet är uppbyggt kring 3 moduler och omfattar totalt  
åtta dagar där alla tre modulerna genomförs på internat. 

Mellan modul 1 och 2 genomförs LEA360, en ledaranalys där  
du får möjlighet att belysa ditt ledarskap ur flera perspektiv. 

Föreläsare
Joakim Matsson, chef ledarutveckling Praktikertjänst, Stockholm

Målgrupp 
Verksamhetschefer och andra chefer med personalansvar

Kursavgift  
4 500 kr/månad i 12 månader (Praktikertjänst)

Övriga uppgifter
Kostnader för kost och logi tillkommer

”Kunskaperna kursen ger är grundläggande för att kunna leda, sig själv och 
andra, på ett effektivt och flexibelt sätt. Den har gett mig början till ett chefs- 
nätverk vilket är oerhört värdefullt då jag som chef ofta känner mig ensam och 
nu har kontakt med andra chefer som dessutom känner mig och mina egen-
skaper väl och som kan hjälpa mig när jag behöver ha någon att bolla med.”

Hillevi Pendleton
Verksamhetschef, överläkare, öron-, näs- och halsspecialist m.d, PhD, Malmö

Joakim Matsson

Modul 1
Att leda sig själv

3 dagar

Modul 2
Att leda andra

3 dagar

Modul 3
Att leda verksamhet

2 dagar

LEA360
Ledaranalys Ledaranals
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Modul 1 – Att leda sig själv
3 dagar på internat

Den första delen handlar om personlig utveckling 
genom ökad självinsikt. Vi kallar det inre ledarskap, 
att leda sig själv. Om jag inte förstår mig själv har 
jag svårare att förstå andra, om jag inte kan leda 
mig själv kommer det att utgöra en flaskhals för 
min förmåga att leda andra. All transformation 
(varaktig förändring) inbegriper ökad självinsikt. 
Vår ansats är att det finns ett samband mellan 
beteende, känslor och självkänsla. Ökad självinsikt 
är en nödvändighet om än ingen garant för ökad 
självkänsla. Ökad självkänsla manifesteras i en ökad 
förmåga till situationsanpassning och förmåga att 
interagera med andra människor.

Modul 2 – Att leda andra
3 dagar på internat

Här bygger vi vidare på insikter och kunskaper 
från Modul 1 genom att utforska hur du fungerar 
i utmanande situationer och vilka attityder och 
beteenden du tar till i konfliktsituationer. Vi kopplar 
samman det inre med det yttre ledarskapet och 
lägger fokus på hur du på bäst sätt leder andra 
med hänsyn tagen till gruppens och individers olika 
mognadsgrad och tillhörande behov. Vi berör 
ämnen som kompetensutvecklande ledarskap, 
grupputveckling, hur man sätter ihop effektiva 
team, hur man kan mäta teameffektivitet och hur 
man kan arbeta med teamutveckling i vardagen. 
Ett ledarutvärderingsverktyg, LEA360 används  
i denna modul som underlag för att skapa en  
personlig handlingsplan för ledarutveckling.

Modul 3 – Att leda
verksamhet 
2 dagar på internat

Under sista modulen lyfter vi fram praktiska 
modeller och verktyg för verksamhetsutveckling 
och belyser utmaningar från din vardag med hjälp 
av lärdomar från Modul 1 och 2. Vi går tillbaka och 
tittar på din handlingsplan från Modul 2 och du får 
möjlighet att reflektera över hur den fullföljts.  
Vi återkopplar den nya LEA360-mätningen och du 
skapar en ny handlingsplan för vidareutveckling  
av ditt personliga ledarskap.
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STOCKHOLM
Torsdag 24/10  
14.00-18.00 

MALMÖ
Torsdag 7/11  
14.00-18.00 

GÖTEBORG
Torsdag 21/11  
14.00-18.00 

lovisa.brorson@ptj.se
010-128 38 91

Så hanterar du det svåra samtalet
Målet är att du som chef ska lära dig att hantera det svåra samtalet på ett  
bättre sätt. Du lär dig mer om hur du kan förbereda dig, hur ditt eget  
agerande kan påverka situationen och hur du får insikt i och förståelse
för medarbetarens reaktioner.

Föreläsare
Ulrika Sköldmark, HR-specialist Praktikertjänst, Stockholm

Martina Studt Görlinge, HR-specialist Praktikertjänst, Stockholm

Målgrupp 
Verksamhetschefer och andra chefer med personalansvar

Kursavgift  
1 850 kr (Praktikertjänst)
3 000 kr för två kurser när du kombinerar denna kurs med Förebygg  
och hantera konflikthantering som äger rum i samband med denna kurs.

Övrigt
Fika ingår i kursavgiften

4  poäng

Ulrika Sköldmark

Martina Studt Görlinge

STOCKHOLM
Fredag 25/10  
8.30-12.30 

MALMÖ
Fredag 8/11 
8.30-12.30 

GÖTEBORG
Fredag 22/11 
8.30-12.30 

lovisa.brorson@ptj.se
010-128 38 91

Förebygg och hantera konflikter  
på arbetsplatsen
Ger dig som chef ökad förståelse hur du kan hantera konflikter i ett tidigare 
skede. Du lär dig mer om hur konflikter eskalerar och får verktyg som gör det
lättare att identifiera en passande lösning.

Föreläsare
Ulrika Sköldmark, HR-specialist Praktikertjänst, Stockholm

Martina Studt Görlinge, HR-specialist Praktikertjänst, Stockholm

Målgrupp 
Verksamhetschefer och andra chefer med personalansvar

Kursavgift  
1 850 kr (Praktikertjänst)
3 000 kr för två kurser när du kombinerar denna kurs med Så hanterar  
du det svåra samtalet som äger rum i samband med denna kurs.

Övrigt
Fika ingår i kursavgiften

4  poäng

Ulrika Sköldmark

Martina Studt Görlinge
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Arbetsrätt i praktiken  
– att hantera misskötsel
Du kommer att få en grundläggande och praktisk inriktad utbildning hur du som 
chef förebygger och hanterar misskötsel på ett lagenligt sätt. Mål med utbild-
ningen är att du som chef får tillräcklig kunskap och förståelse för den
arbetsrättsliga processen kring misskötsel och blir tryggare i din roll som chef.

Föreläsare
Anneli Frisk, HR-specialist Praktikertjänst, Stockholm

Målgrupp
Verksamhetschefer och andra chefer med personalansvar

Kursavgift  
1 850 kr (Praktikertjänst)

Övrigt
Fika ingår i kursavgiften

Anneli Frisk

STOCKHOLM 
Torsdag 3/10  
14.00-18.00 

MALMÖ
Torsdag 10/10  
14.00-18.00 

GÖTEBORG
Torsdag 17/10  
14.00-18.00 

lovisa.brorson@ptj.se
010-128 38 91

4  poäng

Så säkerställer ni en trygg och säker
kemikaliehantering

Omvärldens krav kring hantering av kemikalier blir allt mer komplicerade.  
Utbildningen är ett bra tillfälle att starta upp arbetet med kemikaliehanterings- 
systemet Chemsoft, som alla verksamheter i Praktikertjänst har tillgång till. 

Delar av innehållet
•  Ta fram information om produkternas farliga egenskaper,  

ingående ämnen och säkerhetsdatablad
•  Skapa er kemikalieförteckning
•  Utbyte till mindre farliga produkter
•  Göra riskbedömningar
•  Skapa skyddsinstruktioner

Föreläsare
Olof Svensson, kemikaliekonsult, Malmö

Målgrupp
För dig som arbetar med eller ansvarar för hantering av kemikalier  
i verksamheter inom tandvård och hälso- och sjukvård.

Kursavgift  
För offert kontakta christina.lundin@ptj.se

Övrigt
Kursen kan också hållas på den egna mottagningen.  

Olof Svensson

christina.lundin@ptj.se
010-128 38 63

3,5  poäng

Kursen hålls hos dig
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Kompetensutveckla dig när du vill, var du vill

Med våra digitala kurser kompetensutvecklar du dig enkelt på  
bussen under morgonrusningen eller vid skrivbordet mellan  
patientbesök. Gör dem på dator eller surfplatta – en del kan du  
även göra på mobiltelefon. Självklart kan du pausa och fortsätt  
när du vill. Du hittar de digitala kurserna på PTJ Akademi. 

Ny på Praktikertjänst

• Välkommen till Praktikertjänst

• GDPR – en introduktion*

• Introduktion till kvalitetsarbete*

• Patientdatalagen*

 

Lagar och regler i tandvården

• Strålsäkerhet i tandvården  
– för tandläkare och tandhygienister**

• Strålsäkerhet i tandvården  
– för tandsköterskor**

• Kvalitetssäkra din journalhantering

 

Verksamhetsutveckling och ekonomi

• Lär dig hitta i ekonomidjungeln

• Vår ekonomi

• Rätt person på rätt plats  
– vägen till en lyckad rekrytering

 

Arbetsmiljö och hälsa

• Arbetsanpassning och rehabilitering

• Arbetsmiljö hälso- och sjukvård

• Belastningsergonomi

• Hot och våld på arbetsplatsen

• Stress

• Systematiskt arbetsmiljöarbete

• Vasst och säkert

*Obligatoriska kurser för alla medarbetare  
i Praktikertjänst.
** Obligatoriska kurser för dig som jobbar inom 
tandvård.

Det digitala kursutbudet  
växer under 2019

Vi producerar webbkurser så att tangent-
bordet glöder och utbudet växer stadigt. 
Håll utkik efter nyheter på intranätet och  
i PTJ Akademi. Har du tankar och idéer om 
vad du vill vässa dig i på digital väg? Hör av 
dig till oss på utbildning@ptj.se. 

Tips!

Gör webbutbildningarna i grupp, tex  
på ett månadsmöte, och diskutera hur 
ni kan använda kunskaperna i vardagen 
på just er arbetsplats. Kom bara ihåg att 
mejla oss namnen på deltagarna så att 
alla blir registrerade som godkända och 
får sina kursintyg.
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Föreläsare hösten 2019

Namn Titel Sida

Ahlinder, Agneta Verksamhetsutvecklare 27

Ale Gonzalez, Thays Specialistläkare inom geriatrik 8

Almgren Eriksson, Elisabeth Leg. sjuksköterska, omvårdnadshandledare 10

Axelsson, Karin Rehabiliteringskoordinator 14

Benno, Peter Med. dr., specialist gastroenterologi och hepatologi 12

Blücher, Anna Universitetslektor, kemi och biomedicin 24, 25

Cruz, Natalia Specialistläkare gynekologi och obstetrik 24, 25

Eckerström, Joachim Högskoleadjunkt, specialistsjuksköterska psykiatrisk vård, fil. Mag 15

Edelstam, Nils Leg läkare 20

Ekman, Johan Kvalitetstandläkare 27

Emanuelsson, Henrik Utbildningskonsult 27

Frisk, Anneli HR-specialist 31

Frithiof, Angelica Utbildare och handleder personal inom Hälso och Sjukvård 16

Gidlund, Ulrica Specialist oral protetik 12

Grauers, Margareta Dermatologisjuksköterska 13

Grossi, Giorgio  Docent , leg. psykoterapeut, beteendevetare 14

Håkansson, Anders Professor, överläkare 24, 25

Karlén, Ewa Specialist inom Microsoft officeprogram 22

Kask, Jonas HR-specialist 27

Liljebo, Therese Leg. dietist specialiserad på mag-tarmsjukdomar 11

Lindfors, Perjohan Specialistläkare gastroenterologi 11

Lindholm, Christina Professor emerita 13

Lundman, Lena Rehabiliteringskoordinator 14

Matsson,Joakim Chef ledarutveckling 26, 28

Mellström, Staffan F.d polis 18

Molanaei, Hadi Specialistläkare inom njurmedicin 8

Nordemar, Rolf Docent, leg läkare, specialist reumatologi, medicinsk rehabilitering, smärtbehandling 11

Petersson, Mats Hälsoexpert 21

Rydh, Sara Leg. psykolog expert KBT-behandling av IBS 11

Rössner, Stephan Professor emeritus hälsoinriktad beteendeforskning 12

af Sandeberg, Anna-Maria Överläkare psykiatri 12

Sandlund, Christina Distriktssköterska, doktor 24, 25

Sköldmark, Ulrika HR-specialist 30

Ström, Camilla Dramapedagog 24, 25

Studt Görlinge, Martina HR-specialist 30

Svensson, Olof Kemikaliekonsult 31

Söderholm, Leila Inspiratör, träningsexpert 21

Wilczek, Alexander Med. dr., leg överläkare, psykoterapeut 14

Åberg, Linus Leg naprapat 20

Åkerstedt, Torbjörn Senior professor 14

Öjdal Boden, Anna Specialistläkare inom lungmedicin 8
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Caroline Roos 
Föräldraledig

caroline.roos@ptj.se 

Joel Bergling
010-128 37 46

joel.bergling@ptj.se

Thea Danlid
0491-211 00

thea.danlid@ptj.se

Karolina von Wachenfeldt
010-128 40 44

karolina.von.wachenfeldt@ptj.se

Lovisa Brorson
010- 128 38 91

lovisa.brorson@ptj.se

Sara Kuitunen
010-128 39 19

sara.kuitunen@ptj.se 

Isabelle Körner Johnsson
Föräldraledig

isabelle.korner.johnsson@ptj.se

Christina Lundin
010-128 38 63

christina.lundin@ptj.se

Det är vi som arbetar med kurserna
Praktikertjänst arbetar för en genomtänkt kompetensutveckling för samtliga 
yrkeskategorier inom vården, med efterföljande utbildningar av både klinisk  
och icke klinisk karaktär. Drygt 3 000 personer går våra kurser varje år.

En kurs bara för er 
På utbildningsavdelningen är vi experter på att skapa kurser som matchar deltagares önskemål och  

behov. Ni väljer en föreläsare som ni gillar, ett ämne som ni tycker är intressant eller enbart önskemål  

om att ni vill ha en utbildning på plats så sköter vi resten. Vi skapar ett kurspaket med allt ifrån lokal  

och fika till föreläsare och kursinnehåll för att ni ska få en kvalitativ utbildning och utveckling.

Vill ni sätta upp en kurs för ert team? Vill ni genomföra den på er egen mottagning eller på annan ort?  

Vet du redan nu vilket ämne eller föreläsare eller vill ni ha tips på vad man kan göra?

Skicka din förfrågan till utbildning@ptj.se
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Kursinformation och villkor

Alla är välkomna att gå våra kurser  
De flesta av våra kurser är öppna för alla – både offentlig och  
privat vård- och tandvårdspersonal. Praktikertjänsts koncept- 
utbildningar LOGOS och ADDER A är exempel på utbildningar 
avsedda endast för anställda i Praktikertjänst AB. 

Kursanmälan och bekräftelse
Som anställd inom Praktikertjänst anmälder du dig via PTJ 
Akademi. För ej anställda inom Praktikertjänst, anmäl dig via 
ptjakademi.luvit.se/extern. Anmälan är bindande och måste  
vara godkänd av verksamhetsansvarig.

Vid återbud 
Du kan avboka fram till det datum som står i bekräftelsen vanligt- 
vis 8 veckor före kursstart med undantag för utlandskurser som 
kan ha ett tidigare datum dock tas alltid en administrations- 
avgift ut på 500 kr (utlandskurs 2 000 kr) vid återbud. Hela 
kursavgiften debiteras vid återbud som lämnas senare än det 
datum som står i bekräftelsen. Hela kursavgiften samt eventu-
ella kostnader för rese-/logipaket debiteras om du uteblir från 
kursen. Avseende LOGOS gäller följande:  
En administrationsavgift på 1 000 kr debiteras alltid vid åter- 
bud. Hela kursavgiften debiteras vid återbud senare än två 
månader innan kursstart.

Anställda i Praktikertjänst AB
Vid sjukdom krävs läkarintyg innehållande diagnos och datum för 
första behandling/undersökning. Av läkarintyget ska det även 
framgå att behandlande läkare uttryckligen avråder från delta-
gande i kursen/resan. Vårt försäkringsbolag hanterar ärendet.

Ej anställda i Praktikertjänst AB
Vid återbud på grund av sjukdom, vänligen vänd dig till ditt 
försäkringsbolag.

Tjänstereseförsäkringen för anställda inom Praktikertjänst  
Alla anställda har tjänstereseförsäkring via Praktikertjänst AB.  
I försäkringen ingår avbeställningsskydd. För utlandskurs ta  
med servicekort som finns på Praktikertjänsts Intranät. Maximalt 
försäkringsbelopp är 25 000 kr för kursavgift, resa, kost och logi. 
Självrisk tillkommer.

Försäkring ej Praktikertjänstanställda 
Deltagare som inte är anställda i Praktikertjänst uppmanas att  
se över sin reseförsäkring samt avbeställningsskydd i god tid 
innan kursstart.

Kursavgiften  
• För Praktikertjänstanställda interndebiteras kursavgiften  
 i samband med kursen.  
• För ej anställd i Praktikertjänst faktureras kursavgiften  
 inkl. 25% moms.

Kurserna 
I god tid innan kursstart får du information om kursen och 
kursprogram. Du tar dig själv till och från kursorten. Till våra 
utlandskurser erbjuder vi ett komplett rese-/logipaket om inget 
annat anges. Vi eftersträvar en hög kvalitet på föreläsare,  
konferensanläggningar och kursinnehåll. Efter varje kurs genom-
förs därför en utvärdering. Dina åsikter tas tillvara och används 
för kontinuerlig förbättring av kursverksamheten. Alla kurser är 
företagsoberoende, om inte annat anges och föreläsarna speglar 
alltid för- och nackdelar med olika material och utrustning. 
Sponsring kan förekomma på en del kurser i form av till exempel 
övningsmaterial. Eventuellt medverkande företag framgår då 
alltid i kurspresentationen. En kursdag (heldag) omfattar minst  
6 kurstimmar.

Kost och logi  
Kostnad för kost och logi tillkommer om inget annat anges.

Kursintyg  
Kursintyg utfärdas endast till deltagare som fullföljer kursen och 
finns digitalt i PTJ Akademi.

Force majeure  
Vi reserverar oss för eventuella merkostnader som förorsakas av 
händelser utanför vår kontroll.

Kursarrangör  
Praktikertjänst AB Utbildning är kursarrangör och ansvarar  
för kursernas planering, genomförande och uppföljning.  
Se kontaktinformation på respektiver kurs. 

Annonsbokning  
Thea Danlid, thea.danlid@ptj.se, 0491-211 00

Teckenförklaring  

 Medicinska poäng

 Odontologiska poäng

 Verksamhetsutvecklande poäng

 Klimatkompensation

 Utlandskurs

 Max antal deltagare

 Hands on-kurs 

 Kursen kan hållas hos dig

* Vi reserverar oss för eventuella prisförändringar som är utanför vår kontroll. 



Anmäl dig via PTJ Akademi
I PTJ Akademi hittar du hela Praktikertjänsts kursutbud, anmäler  
dig till kurser och ser din utbildningshistorik. Vi lägger ut nya  
kurser löpande – så håll utkik. 
 
För dig som är anställd i Praktikertjänst:  
Logga in med samma uppgifter som till  
intranätet via: ptjakademi.luvit.se

För dig som inte är anställd i Praktikertjänst:  
ptjakademi.luvit.se/extern 

Välkommen att läsa mer och anmäla dig till höstens alla kurser!

Returadress:
Praktikertjänst AB, 103 55 STOCKHOLM

B


