
10 timers intenst og givende kursus. Målrettet psykoterapeuter, behandlere, undervisere og dig 
der vil lønsums- eller RAB-registreres. Du får et solidt fundament for at administrere, drive og 
markedsføre din virksomhed. Du kan få opfrisket din viden ift. gældende regler. 

Kurset er ifølge SKAT fritaget for moms og obligatorisk, når du vil lønsums-registreres.
Opretter du virksomhed senest 6 mdr. efter, at kurset er afholdt, kan det trækkes fra i regnskabet. 
Opdateret opslagsværk på ca. 300 sider er “din manual“ til brug mange gange efter kurset.

Eksamen og forplejning er indeholdt i prisen. 

KLINIKVEJLEDNING
25. februar 2023 – Tilst v. Aarhus    

KLINIKVEJLEDNING OG DRIFT

Du får viden om personlige ressourcer, 
persondataforordningen/GDPR,  forretnings-
plan, markedsføring, reklamering, salg, 
service, sundheds- og markedsføringsloven, 
intern fortegnelse, journalisering, etik, 
hygiejne, sygedagpenge, samtykkeerklæring, 
forsikringer, forældreansvarsloven. 

MATERIALET INKLUDERER

Opdateret opslagsværk på ca. 300 sider.  
Kursusbevis, intern fortegnelse, 
samtykkeerklæring, identitetsark og 
behandlingsplan. Links til relevant lovgivning. 
Skemaer mv. til eget brug fremsendes til dig.

SKAT OG REGNSKAB

Få svar på, om du er en virksomhed!
Du får viden om regnskab, den nye 
bogføringslov, bilag og scanning af disse, 
kørebog, forskudsregistrering, fradrag, 
kassekladde, moms, lønsumsafgift, 
virksomhedsformer og krav til  klinik i eget 
hjem m.v.  SKATs forudsætninger for, at du kan 
lønsumsregistreres. SKATs krav til diagnoser 
m./u. moms og ICD-11 mv.

KURSUSDAG OG STED - 2023

Lørdag den 25. februar  kl. 8.30 – 17.30. 

DBU Hotel & Kursuscenter
Kileparken 27, 8381 Tilst

PRISER, BETALING OG TILMELDING 
Kr. 2.795,-
Inkl.: Morgenmad, kaffe/te, brød, pålæg, isvand, frugt, frokost 
(inkl. én øl el. vand) samt kage. 
Tilmeldingsfrist: 18. februar 2023. Kurset er fritaget for moms. 

Tilmelding sker her efter først til mølle: 
jettehastrup.dk/kurser-og-uddannelser/klinikvejledning/
Begrænset antal pladser.

Har du spørgsmål så kontakt mig gerne: info@jettehastrup.dk
Eller ring på 28 94 47 00.

Kursusleder og psykoterapeut 
Jette Hastrup MPF

Jettehastrup.dk
Eliteterapeut.dk
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