Kurser
Tilbud til elever, færdiguddannede behandlere og andre interessenter indenfor CAM området.
En spændende kursusdag – 6 timer, inklusiv frokost.

Dokumentation i Praksishverdagen
Leila Eriksen, RAB zoneterapeut, CAM konsulent og foredragsholder, guider dig igennem en
spændende dag med udfordringer og information om:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klinikvejledning - Hvad er "God klinisk Praksis"?
Basal sundhedslovgivning.
RAB ordningen.
Autorisations- og lægelovens kvaksalveribestemmelser.
Journalføring, datatilsynet, regnskabs- og markedsføring.
Moms og skatteregler for alternative behandlere.
Erhvervstilladelse.
Forsikringer.
Koda Gramex.
Hvordan og hvorfor det er nødvendigt at dokumenterer vores indsats i hverdagen.
Hvordan vi styrker os selv, vore klienter og et sundhedsfremmende netværk.

Dagen afrundes med foredraget ”Alternativ behandling - fup eller fakta”.
Dokumentation, set med forbrugerbriller.
Ring og hør nærmere på (+45) 26 18 95 90
Læs mere på www.carecam.dk

Kursusevaluering
På en skala fra 1 til 10 (hvor 10 er bedst) skorer kursisterne

9,25.

Læs på næste side hvad kursisterne udtaler.
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Læs her kursisternes udtalelser vedr. kurset ”Dokumentation i Praksishverdagen” v/Leila Eriksen:

Hvad var godt ved kurset?
”Det har været utrolig interessant. Jeg havde frygtet, at det blev en lang dag, men dagen er fløjet
af sted. Jeg har fået utrolig mange oplysninger, som jeg ikke vidste jeg manglede”
Kvinde 37 år
”Den meget store faglige viden og indleven i emnet, gjorde det hele meget interessant”
Mand 52 år
”Variation og tungt stof – super godt formidlet”
Kvinde 47 år
” At arbejde i grupper og selv tænke over nogle ting var rigtig godt. Det var meget professionelt”
Kvinde 28 år
”Dejligt med oplysende fakta. Fik besvarelser af alle spørgsmål og meget mer`!
Kvinde 50 år
”God indføring i alt det papirarbejde, og råd og vejledning om hvor og hvordan man får
oplysninger og indsigt til selv at kunne finde rundt i denne ”papirverden”. Med stor positivitet, er vi
blevet vejledt og indført ”
Kvinde 62 år
”Dejligt at få godt indblik i RAB ordningen og indblik i måder at lade sig registrere på”
Kvinde 53 år
”Leila er passioneret og det mærkes tydeligt at hun brænder for arbejdet. Det smitter af”
Kvinde 28 år

Hvad er dit konkrete udbytte af dagen?
”Masser af konkret viden og lyst til at springe ind og være med i spillet”
Kvinde 28 år
”Fået svar på alle spørgsmål, og er kommet tvivl til livs”
Kvinde 50 år
”Nu ved jeg hvad der skal til. Nu kender jeg ”pakken””
Kvinde 28 år
”Stort indblik i emnet”
Mand 52 år
”Jeg har fundet ud af hvad jeg skal bruge min uddannelse til. STOR TAK for det”
Kvinde 37 år
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