
 

 

 

 

 
LSR och LSR Service AB erbjuder kursen:  
 

”Starta eget – Marknaden och dess möjligheter”  
Kursen avser att ge dig de första verktygen så att du därefter kan starta ett företag utifrån dina 
intresseområden. Seminariedagen är till för att stimulera sjukgymnastföretagare till ett tryggt och 
lönsamt företagande inom befintliga och nya marknader. 
 
Som deltagare erbjuds du kunskap och inspiration samt bollplank och stöd i utvecklingen av ditt 
företag.   

Antalet platser är begränsade - Först till kvarn gäller! 
  
Ur kursinnehållet:  

1. Marknaden och dess möjligheter 
- Med offentlig finansiering (LOU, LOV och LOS) 
- Utan offentlig finansiering 
- Kombinationsföretagare, ”Hur erbjuda kompletterande tjänster och 
produkter till sedvanlig vård/behandling 

2. Att starta företaget de viktigaste hållpunkterna 
- Affärsplan och verksamhetsplan 
- Företagsformer, likheter och skillnader 
- Ekonomi, budget och lönsamhetsfaktorer( lön, eget uttag, finansiering av       
   företagsstart) 
- Att sälja och ta betalt, marknadsföring mm 
- Försäkringar 

3. Information om viktiga delar i yrkeslagstiftningen 
- Patientsäkerhetslag, bl.a. om legitimation med dess begränsningar och 

möjligheter, patientsäkerhetsberättelse m.m. 
- Patientdatalag, rutiner för patientjournal 

 
Seminariedagen är gratis för deltagande medlem i LSR. 
Anmälan är bindande och avbokningsavgift om 500 kr faktureras deltagare som uteblir utan giltig 
anledning.  
 
För icke medlem gäller en deltagaravgift 1500 kr vilken faktureras i samband med anmälan. 
Återbetalning  sker endast vid uppvisande av giltigt sjukintyg  
 
Kursledare: 
Monica Kjellman, Arbetsmiljökonsult AB 
Jörgen Lundqvist, Vd LSR Service AB 
 
Orter: 
Luleå 6/2 - 2013 
Plats: framgår på svarsmail efter genomförd anmälan 
Tid:  09.00 – 17.00 
Länk till anmälan för Luleå (Anmälan är bindande) 
Sista anmälningsdag: 31/1-13 
 
 

http://www.bwz.se/lsr/b.aspx?vi=3&vid=93&ucrc=40FAF02E


 

 
 
 
Stockholm 21/2 - 2013  
Plats: centralt beläget framgår av svarsmail efter genomförd anmälan 
Tid:  09.00 – 17.00 
Länk till anmälan för Stockholm (Anmälan är bindande) 
Sista  anmälningsdag: 10/2 -13 
 
Lund 7/3-2013  
Plats: centralt beläget framgår av svarsmail efter genomförd anmälan 
Tid: 09.00 – 17.00 
Länk till anmälan för Lund (Anmälan är bindande) 
Sista anmälningsdag 7 februari 
 
Gävle 20/3-2013 
Plats: centralt beläget framgår av svarsmail efter genomförd anmälan 
Tid: 09.00 – 17.00 
Länk till anmälan för Gävle (Anmälan är bindande) 
Sista anmälningsdag 20 februari 
 
Karlstad 10/4-2013  
Plats: centralt beläget framgår av svarsmail efter genomförd anmälan 
Tid: 09.00 – 17.00 
Länk till anmälan för Karlstad (Anmälan är bindande) 
Sista anmälningsdag 10 mars 
 
Borås 17/4 - 2013  
Plats: centralt beläget framgår av svarsmail efter genomförd anmälan 
Tid: 09.00 – 17.00 
Länk till anmälan för Borås (Anmälan är bindande) 
sista anmälningsdag 17 april 
 
 

http://www.bwz.se/lsr/b.aspx?vi=3&vid=92&ucrc=92DAFC1D
http://www.bwz.se/lsr/b.aspx?vi=3&vid=94&ucrc=7E8E658D
http://www.bwz.se/lsr/b.aspx?vi=3&vid=95&ucrc=1CE324AB
http://www.bwz.se/lsr/b.aspx?vi=3&vid=96&ucrc=7180D64E
http://www.bwz.se/lsr/b.aspx?vi=3&vid=88&ucrc=1515B54D

