
UNDERSKÖTERSKAN
För dig som arbetar som undersköterska 
och vill utvecklas i din yrkesroll

FÖRELÄSARE

MIA TÖRNBLOM
LARS LARSSON
PERNILLA WIKSTRÖM PEHRSON
CHARLOTTE RÅWALL
ANDERS WELIN
LINDA CARDEBERG
REBECKA HOLMGREN

VÄLKOMMEN PÅ VÅRA 

UTBILDNINGSDAGAR

NU ÄVEN 
I MALMÖ!

OTROLIGT INSPIRERANDE!
JOHANNA ERIKSSON 
PREMICARE PRIMÄRVÅRD AB 

KOM 5 BETALA  
FÖR 4!

Malmö

14-15 nov
Stockholm

16-17 dec
Göteborg

18-19 nov



TVÅ UTBILDNINGSDAGAR  
FULLA AV VERKTYG OCH  
INSPIRATION!

Den här konferensen är för dig som är undersköterska och 
intresserad av att få ny motivation och nya infallsvinklar. 
Under två fullspäckade dagar kommer du att få med dig just 
de nycklar och verktyg du behöver för att kunna bli ännu mer 
inspirerad och kunnig i din yrkesroll. 

Nu är det din tur att bli bortskämd!  

Våra uppskattade föreläsare kommer att leda dig genom två 

heldagar fyllda av aha-upplevelser, goda skratt och verktyg 

som kommer att lyfta dig i rollen som undersköterska. Flera av 

Sveriges främsta experter kommer att vara samlade och därför 

vågar vi lova ett verkligt bra arrangemang – bara för  

undersköterskor! Ta chansen att inhämta ny kunskap  

tillsammans med branschkollegor från hela landet! 

PS! Ta med dig dina kollegor! Gå 5 betala för 4!

• Att nå fram bättre i kommunikationen med personer  

som lider av psykisk instabilitet

• Konflikthantering på jobbet

• Verktyg för ett längre och mer hållbart arbetsliv 

• Strategier för ett hållbart arbetsliv med mindre stress 

• Hur du ger och tar emot feedback

DU FÅR LÄRA DIG

Mia Törnblom
Mia har hjälpt tusentals personer till utveckling och är 

på riktigt en av Skandinaviens främsta föreläsare och 

utbildare. Hon arbetar både med att coacha individer i 

självledarskap och att sprida inspiration genom  

föreläsningar och utbildningar.  

Lars Larsson
Lars arbetar inom ett brett område kring frågor av 

kommunikation och svåra samtal. Han är en glimrande 

föreläsare och en skicklig utbildare. Han har kul. Och 

deltagarna också. Kan man få deltagarna att le, kan man 

få dem att lyssna. Och det är början till förändring. 

Pernilla Wikström Pehrson
Pernilla är jur.kand och arbetar som chefsjurist i Örebro 

kommun. Hon har en bakgrund som jurist inom Örebro 

läns landsting och har arbetat med hälso- och  

sjukvårdsjuridik i många år. 

Anders Welin
Anders har jobbat flera år inom psykiatrin och alltid varit 

speciellt intresserad av bemötande och effektiv hjälp till 

de patienter som lider allra mest och ofta blir miss- 

förstådda. Idag jobbar Anders på privat mottagning men 

också med handledning och utbildning. 

Linda Cardeberg – Stockholm
Linda är Leg. Psykolog, och organisationskonsult. I sitt 

arbete jobbar hon för att företag med dess medarbetare 

och ledare ska nå sin fulla potential. Linda är engagerad i 

hur man kan arbeta på olika nivåer; individ,  

organisation och samhälle för att öka psykiskt välmående 

och ta tillvara människors resurser. 

Charlotte Råwall – Göteborg
Charlotte är Leg. Psykolog, organisationskonsult och 

en mycket omtyckt föreläsare. Med en bakgrund som 

sjuksköterska har hon dessutom egna erfarenheter och 

massor av verkliga exempel på hur stress och nedsatt 

hälsa faktiskt påverkar oss.

Rebecka Holmgren – Malmö
Rebecka är Leg. Psykolog och organisationskonsult. I sitt 

arbete hjälper hon medarbetare, ledare och  

organisationer att utvecklas och hantera svårigheter 

utifrån ett beteendepsykologiskt perspektiv.  

MYCKET BRA UPPLÄGG OCH BRA ORGANISERAT.
SUPERBRA FÖRELÄSARE. EN AV DE BÄSTA KURSER 
JAG VARIT PÅ! 
JESSICA JOHANSSON 

REGION JÖNKÖPINGS LÄN



HÅLLTIDER FÖR DAGARNA

08:30
09:00
10:20
12:00
14:20
16:00

Registrering, kaffe/te & smörgås

Kursen startar

Kaffe/te

Lunch

Eftermiddagsfika

Avslutning

Hör gärna av dig till mig 
om du har några frågor! 

Varje dag har jag kontakt med våra  

deltagare och föreläsare. Har du några 

frågor om kursen, tveka inte att ta  

kontakt med mig!

John Andersson
john.andersson@kunskapsgruppen.se

031 - 22 24 51  /  0765-424 390

DAG 1

KOMMUNIKATION OCH SAMARBETE PÅ ARBETSPLATSEN
Så hanterar du den besvärliga personen
• Vad är det egentligen som gör en person besvärlig?

• Vad är det som gör att rivalitet, negativitet och gnäll  

uppstår?

• Vad upplever den andre när den ene känner ilska eller 

frustration?

• Bli uppmärksam på behovskrockar – praktiska exempel

Så kan du bidra till att stoppa eskalerande konflikter
• Få bättre koll på din egen roll och bli en ännu bättre  

lagspelare

• Samarbetskultur – ledarens och medarbetarens ansvar

• Strategier och verktyg som hjälper dig att hantera vanliga 

besvärliga beteenden

• Konflikt när någon bara försöker ”hjälpa” – varför reagerar 

du som du gör?

• Så kan du bidra till ett öppet arbetsklimat med tolerans 

och tydliga gränser 

Lars Larsson 

 

JURIDIK
Ditt juridiska ansvar som undersköterska
• Vilket yrkesansvar har du som undersköterska?

• Vad händer om något går fel?

• Vad ska avvikelserapporteras?

• Vad innebär sekretess inom hälso- och sjukvården?

• Vem har rätt att ta del av en patients journal?

Pernilla Wikström Pehrson

 
STRESSHANTERING
Stresshantering i rollen som undersköterska
• Vad innebär hållbarhet? 

• Vanliga fallgropar som leder till stress

• Hur märker jag signaler på obalans?

• Strategier för att upprätthålla hållbar prestation

• Verktyg för beteendeförändring

Linda Cardeberg, föreläser i Stockholm

Charlotte Råwall, föreläser i Göteborg 
Rebecka Holmgren, föreläser i Malmö

DAG 2 

MÖTET MED PSYKISKT INSTABILA
Så skapar du förutsättningar för ett gott möte med  
psykiskt instabila
• Vad är psykisk sjukdom?

• Verktyg för att skapa förtroende i dialogen med  

psykiskt sjuka

• Hur behåller jag min empati? 

Att kommunicera rätt med psykiskt instabila personer
• Verktyg att ta till när kommunikationen inte fungerar

• Hinder för en god kommunikation – tankar, beteenden  

och känslor 

• Hur tar jag hand om mig själv? 

Anders Welin 

SJÄLVLEDARSKAP I VARDAGEN 
Din roll, ditt ansvar, din möjlighet att påverka
• Vi är varandras arbetsmiljö

• Varför är alla andra så konstiga?  

• Tydlighet och antaganden 

• All kommunikation sker på mottagarens villkor 

• Metoder för att i varje relation, situation och konflikt ta  

ansvar för din egen del

 
Feedback och svåra samtal
• Vad är egentligen feedback? Konsten att ge och ta emot 

• Jag-budskap 

• Mottagarens olika stadier 

• Praktisk feedback-övning 

• Detta måste du tänka på inför svåra samtal

Självledarskap – ditt immunförsvar mot stress
• Om rädslor, irritationer och tillit

• Hur våra värderingar påverkar våra beslut

• Självkänsla och självförtroende – din rustning i konflikter 

• Så kan du stärka dig själv i relationen till andra 

• Om andra ska förstå dig måste du förstå dig själv

Mia Törnblom 

PROGRAM BOKA DIN PLATS!

KUNSKAPSGRUPPEN.SE
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VI GÖR UTBILDNINGAR 

I TOPPKLASS
Är du vetgirig, men inte fullärd? I så fall är du 

precis som oss på Kunskapsgruppen. Vi hjälper 

dig att bli ännu bättre på ditt jobb, genom att 

erbjuda utbildningar i toppklass med Sveriges 

bästa föreläsare. Och hela 92 procent av alla 

som går utbildningar hos oss ger 4 eller 5 i 

helhetsbetyg. Gör ett klokt val du också  

– lär dig nytt med oss på Kunskapsgruppen!

VI ÄLSKAR UTBILDNING!
För varje deltagare skänker vi genom Unicef  

ett års skolmaterial till barn som behöver det. 

Besök kunskapsgruppen.se för att läsa mer. 

UNDERSKÖTERSKAN 

2019

Stockholm 

16-17 december

Göteborg

18-19 november

Malmö

14-15 november 

Pris: 6 990 kr (exkl. moms) /person 

Kontakt: Kontakta oss på 

info@kunskapsgruppen.se eller ring 

kundservice på 031-22 24 50

Lokal: Vägbeskrivning och information 

om våra kurslokaler hittar du på vår 

hemsida kunskapsgruppen.se

TRE ENKLA SÄTT 

ATT ANMÄLA SIG
kunskapsgruppen.se 031-22 24 50 info@kunskapsgruppen.se

DET VAR VERKLIGEN EN VÄLPLANERAD 
KURS. OTROLIGT ATT MAN FÅTT IHOP SÅ 
MÅNGA BRA FÖRELÄSARE PÅ EN OCH  
SAMMA GÅNG!
MARIA MÖLLER  
KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET 

JÄTTETREVLIGT, LÄRORIKT OCH KUL! BRA 
ORDNAT! OTROLIGT BRA OCH GIVANDE.
MICAELA ERIKSSON 
RÄTTSPSYKIATRI VÄSTMANLAND

GIVANDE, UNDERHÅLLANDE OCH  
LÄRORIKT!
CAROLYN IBACAHCHE ESTRADA
SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET


