inbjuder till kurs:

Klarspråk i vården – så klart
Kursledare: Petra Vainionpää

Tid:

Torsdag 4 april 2019, kl. 10.00 – 16.00
(OBS: uppsamlingsfika från 09.30)
Plats: Quality Hotel Park Södertälje City
Saltsjötorget, 151 71 Södertälje
Hitta: Kursen hålls på samma hotell som SFÖ-konferensen.
Karta finns på hotellets hemsida:
https://www.nordicchoicehotels.se/hotell/sverige/soder
talje/quality-hotel-park-sodertalje-city/

Kursens innehåll:
Det är viktigt att patienter och andra berörda får rätt
information – både till innehåll och form. Detta framgår inte
minst av patientlagen. En text ska ofta vara både tilltalande
och informativ, samtidigt som den ska vara kort och effektiv.
Men hur skriver man en text när man inte vet vem mottagaren
är? Hur ska man tänka när det gäller tydlighet, omfång och
urval? På utbildningen tar vi upp dessa frågor utifrån
mottagarens perspektiv och behov av information.
Utbildningen tar bland annat upp:
•
•
•
•

Klarspråk enligt språklagen – vad är det?
Mottagaren i centrum – perspektiv och ton.
Ordets makt och maktens ord.
Det korrekta språket – vad gäller?
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Om kursledaren:
Petra Vainionpää bor i Borås, är
examinerad språkkonsult i svenska sedan
1996 och har lång erfarenhet av
utbildningar i effektivt skrivande och
klarspråk, inte minst för
vårdverksamheter i offentlig
förvaltning. Hon brinner för människors
rätt att förstå och tycker att det som
berör någon också måste beröra.

Pris: 2 500 kr exkl. moms (3 125 kr inkl. moms) för SFÖ-medlem

vid anmälan till och med den 28 FEBRUARI.
SFÖ-medlem som anmäler sig senare och icke medlem betalar
3 000 exkl. moms (3 750 inkl. moms).
I priset ingår för- och eftermiddagskaffe samt lunch.

Anmälan görs via e-post till fortbildning@sfoe.se senast den
25 MARS. Glöm inte att ange deltagares namn och vilken kurs
det gäller samt eventuell specialkost/allergier. En faktura på
kursavgiften skickas ut per e-post.
Bindande anmälan. Då avgiften baseras på verkliga kostnader kan den inte återbetalas vid återbud senare än 2 veckor före kursen. Vid
återbud tidigare än 2 veckor, eller vid sjukdom mot läkarintyg tillkommer en administrativ avgift på 325 kr.
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