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Syfte
Kursen syftar till att ST läkaren ska utveckla sitt
personliga ledarskap, handledarskap och kunna skapa
medskapande medarbetare. Samt att bli mer effektiv
som läkare och kunna nyttja ledarrollen för att
medarbetare och arbetsteam ska kunna öka
effektiviteten.

Examination
Aktivt deltagande under kursen. För att få kursintyg
krävs också att du svarar på kursutvärderingen.

Mål
Delmål a1 – Medarbetarskap, ledarskap och
pedagogik, delmål a2 – Etik, mångfald och jämlikhet
(Socialstyrelsen)
Den specialistkompetenta läkaren ska:
 kunna ta ett ansvar för det kontinuerliga
lärandet på arbetsplatsen
 kunna utöva ledarskap i det dagliga arbetet,
inklusive leda ett vårdteam
 kunna ta ett ansvar för utvecklingen av det
multiprofessionella samarbetet
 kunna ta ett ansvar för samarbetet med
patienter och närstående
 kunna samarbeta i nätverk kring patienten
 kunna handleda och instruera medarbetare
och studenter
 kunna hantera värdekonflikter i det dagliga
arbetet
Innehåll
Kursen ger ökad självkännedom och kunskap om hur
du fungerar i förhållande till andra individer samt
kunskaper om individ och grupputveckling.
Inkluderar feedbackträning, kommunikation,
påverkan, konflikthantering och personligt ledarskap
utifrån både olika situationer och individer. Kursen
ger även verktyg för egen handledning såväl som
handledning av andra.
Arbetsformer
Kursen bedrivs med ett upplevelsebaserat format där
teorier blandas med övningar, case, reflektioner och
erfarenhetsutbyte. Detta sker både i par, mindre
grupper och i helgrupp. Uppgifter att träna på och
utvecklas i tas fram under modulerna för praktisk
övande på arbetsplatsen mellan kurstillfällena.

Behörighet
ST-läkare.
Kurslitteratur
(förslag på litteratur att fördjupa sig i)
Alla deltagare kommer att få en kursbok som innehåller
flera referenser. Vill man läsa något innan kursen kan
man vända sig till kursgivarna för tips.
Övrigt
Efter kursen sker en utvärdering av utbildningen där STläkarnas erfarenheter och synpunkter inhämtas. Detta
sker i form av en enkät. Utvärderingens främsta syfte är
att bidra till förbättringar av kursen.

