ST-LÄKAREN NATALIA
UTVECKLADE SITT
LEDARSKAP

24 SIDOR OM

KURSER

FÖR DIG SOM
JOBBAR I VÅRDEN!

TVÅ KURSDAGAR SOM GÖR DIG BÄTTRE PÅ ATT
LEDA OCH SAMORDNA OMVÅRDNADSARBETET
I TEAMET.

OAVSETT ROLL I VÅRDKEDJAN – VÅRA
KURSER HJÄLPER DIG UTVECKLAS DÄR
DU BEHÖVER
Det är härligt att så många av våra deltagare uttrycker att det
är lustfyllt att gå våra utbildningar. Vi på Kunskapsgruppen
har nämligen alltid strävat efter det. Inte bara att våra kurser
ska vara givande rent kunskapsmässigt, det ska det givetvis,
men också att de ska ge inspiration och energi att utnyttja den
kunskapen.
ST-läkarna Valerio, Natalia och Rostam som du möter längre
fram i den här katalogen vittnar alla tre om att för första gången
någonsin (!) längtade de inte efter att kursen skulle ta slut. Och
de kom till och med tillbaka hem efteråt och bubblade av lust
att berätta om kursen för de där hemma.

grepp för att leverera kurser till dig som är ST-läkare. I dagsläget har vi 9 olika utbildningar som hjälper dig att bli specialist.
Och dessutom har vi ju vår utbildning Ledarskap för sjuksköterskor, som hjälper dig som är arbetsledande sjuksköterska att hitta rätt i din roll, och våra underbara inspirationoch kunskapsdagar för Undersköterskor som går i Stockholm
och Göteborg varje höst och vår.
Och oavsett vad du har för roll i vårdkedjan så hoppas jag att
du kan hitta en utbildning som intresserar dig i vårt utbud.

CHARLOTTE ÄR HELT SUVERÄN! ÖPPEN,
LYHÖRD, SÅG ALLA, GLÖMDE INGEN.

Och precis så ska det ju vara.

En satsning för dig som är ST-läkare
I den här katalogen hittar du inte bara information om våra
utbildningar, du hittar också intervjuer med de som har gått
dem innan dig. Det senaste året har vi tagit ett ännu större

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

DU FÅR LÄRA DIG
• Att få alla i teamet att dra åt samma håll
• Att hantera och leda olika personlighetstyper
• Hur du kan kritisera med omsorg och vinna
förtroende
• Att ge och ta feedback på ännu bättre sätt
• Hur du kan bidra till ökad hållbarhet i arbetslivet
för dig och dina medarbetare

OM KURSEN LEDARSKAP FÖR
SJUKSKÖTERSKOR
Två kursdagar som gör dig bättre på att leda
och samordna omvårdnadsarbetet i teamet.

Scanna koden med
din mobilkamera för
att läsa mer om kursen!

LEDARSKAP FÖR SJUKSKÖTERSKOR
Deltagarintervju

»VÄLDIGT BRA ATT
KURSLEDAREN OCKSÅ
VAR SJUKSKÖTERSKA.
HON FÖRSTOD VAD VI
PRATADE OM.«

»JAG TYCKER ATT DETTA MED UTBILDNING
OCH UTVECKLING ÄR EN FÄRSKVARA.
MAN BEHÖVER BLI PÅMIND, PEPPAD OCH
STÖTTAD KONTINUERLIGT.«

Carina Jönsson är distriktssköterska på Brahehälsan i Löberöd.
En privat vårdcentral som lockar patienter från hela centrala
Skåne. Hon har gått kursen Ledarskap för sjuksköterskor.

C

arina berättar hur hon uppskattade att kursen leds av en
kursledare som själv varit sjuksköterska.

här varit stället att spela in den på.
Och på vårdcentralen Brahehälsan
arbetar Carina Jönsson som distriktssköterska sedan 2010.

– Även om det var några år sedan, och
hon är psykolog nu så vet hon ju vad det
handlar om. Hur arbetsmiljön ser ut och
hur man får de olika rollerna i vården att
hamna i harmoni. Det behövde man ju
inte förklara för henne, det förstod ju hon
direkt.

– Trots att det bara bor 1100 i själva
Löberöd har vi över 9000 som är listade
hos oss. Det kommer patienter från alla
kommuner runt om kring, berättar Carina
när hon tar emot på sitt tjänsterum.

Det är mysigt med ställen dit inte kedjefieringen har nått än. Där det inte finns
Espresso House och McDonalds utan
fortfarande är kaffe på en lokal mack och
kött serveras på det lokala stekhuset.
Löberöd, mitt i Skåne, är ett sådant
ställe. Hade Morden i Midsommer
fått en svensk avknoppning hade det

– Hit kommer patienter med allt från hjärtinfarkt till ont i tån. I städer så går man
mer till sjukhusen, men här kommer man
till oss. Och i just detta huset har det varit
läkare alltid.
Här bodde provinsialläkaren redan på
40-talet, så man har en väldigt stor tilltro
till oss här på vårdcentralen. Det är det
som är så roligt med att vara distrikts-

sköterska, här har man patienter från
vaggan till graven, och ingen dag är den
andra lik.
Carina är också arbetsledare för cirka 15
stycken disktrikts- sjuk- och undersköterskor samt städpersonal på vårcentralen.
Det innebär att hon leder och fördelar
arbete, men inte har några chefsbefogenheter. En roll hon har haft länge, och trivs
med.
Och hon tycker också om att utvecklas
och förkovra sig. Sedan tidigare har hon
gått flera ledarskapsutbildningar och nu
senast Kunskapsgruppens kurs Ledarskap för sjuksköterskor.

– Just den här kursen jag gick med
Charlotte tyckte jag gav mig jättemycket.
Framför allt var det väldigt bra att hon var
sjuksköterska. Hon förstod vad vi pratade
om. Och alla vi som var där hade samma
grund, berättar Carina som alltså har den
ibland knepiga rollen att föra fram beslut
som tagits högre upp i organisationen
och som hon nödvändigtvis inte alltid
står bakom själv. Och det kan vara svårt.
– Och det kände jag att Charlotte stärkte
mig i. Hur jag ska bemöta min chef och
hur vi ska kommunicera. Framförallt att vi
talar samma språk. Inte för att vi inte vill,
men det kan ju bli missförstånd. Det jag
har talat om med min verksamhetschef är
att vi har tydliggjort rollerna.
Vem är ansvarig för vad? Vad får jag lov att
ta beslut om, vad som är delegerat till mig.
Så att det är tydligt för resten av arbets-

gruppen. Och det är ju viktigt att vi har en
gemensam bild av detta. Och det tycker
jag har blivit mycket bättre nu efter kursen.
Är det något annat du har ändrat efter
den här kursen?
– Ja, en sak vi har jobbat med är att
säkra att vi har ett gemensamt mål med
verksamheten. Först hade vi en brainstorming där vi pratade igenom; Vad är vårt
mål? Strävar vi alla mot samma mål eller
har vi varsitt? Så att alla är överens om
vart vi strävar någonstans.
– Och sedan satte vi oss tillsammans och
gjorde en konkret lista på hur vi skulle nå
de här målen och vad vi skulle prioritera
för att nå dit. Det här med kommunikation
är ju A och O. Hur man kan lyfta och stärka
arbetsgruppen att jobba mot samma mål.
Och det kan ju vara svårt när man har 15
olika individer att kommunicera med. Och

då handlar det ju om att försöka bemöta
alla individer på deras sätt. Och det tyckte
jag Charlotte var så bra på att förklara, hur
man kan leda människor på ett sätt som
gör att de vill bli ledda och just av mig.
En annan sak som predikas på kursen
är vikten av psykologisk trygghet, något
som forskning har visat vara något av det
viktigaste för att en grupp ska kunna
prestera bra.
– Det är också en sak vi pratat om här;
hur vi är mot varandra. Det ska vara högt
i tak och man ska kunna säga vad man
tycker, men det ska också vara tryggt
att gå och fråga en kollega om något
utan att man ska känna sig dum. Det
har vi pratat mycket om, hur vi bemöter
varandra. Och jag tycker att det har gett
resultat. Jag känner att vi har ett bra klimat.
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»DET SKAPADES EN
MILJÖ DÄR ALLA VAR
MED OCH PRATADE
UTAN ATT DET KÄNDES
KONSTIGT.«

S

ahar Zarnegar började karriären
som ekonom på ett militärsjukhus i
Iran. Där fick hon upp intresset för
att arbeta med vård. Något som hon
senare gjorde slag i när hon kom till Sverige.
Nu är hon sjuksköterska med arbetsledaransvar på vårdcentralen Blomman i Malmö.
– Det roligaste med det här jobbet är ju
att träffa en massa olika människor och att
kunna hjälpa dem med olika behandlingar
och även i deras rädsla för den sjukdom de
har.
Sahar är arbetsledare för de andra sköterskorna på Blomman och gick Kunskapsgruppens kurs ledarskap för sjuksköterskor.
– Jag kände att jag behövde en kurs för
att lära mig mer om hur man kommunicerar med personalen och får alla att dra
åt samma håll. Det gör ju att vi kommer
att få en bättre kvalitet på jobbet också.

– Jag tyckte kursen var mycket givande. Vi
hade APT på eftermiddagen efter kursen,
och då kunde jag använda en del av det
jag lärt mig direkt. Då handlade det om att
skapa självledarskap hos personalen och
får medarbetarna att bli mer självgående.

6 SNABBA TILL
SAHAR ZARNEGAR

Något annat du tyckte var extra bra
från kursen?

Hobby? Dans, träning och simning.

– Det här med att sätta spelregler för hur
vi är på jobbet. Att när vi är här så jobbar
vi alla mot samma mål, även om vi är olika
som personer.
Trivs du med att leda andra?
– Ja, men ibland är det svårt. Efter kursen
så har jag tänkt på att inte vara varken en
”låt gå”-chef eller en diktator, utan att ha ett
demokratiskt ledarskap där vi tillsammans
kommer fram till hur vi ska nå våra mål.
Men det kan vara svårt att hålla balansen
mellan att vara ledare och samtidigt kollega.

Toni Ceesay arbetar som röntgensköterska på Carlanderska
sjukhuset i Göteborg. Det har han gjort i sex år, och med
tiden har lusten att ta mer ansvar och bli chef vuxit fram.
Därför gick han Kunskapsgruppens kurs Ledarskap för
sjuksköterskor.

OM KURSEN LEDARSKAP FÖR
SJUKSKÖTERSKOR
Två kursdagar som gör dig bättre på att leda
och samordna omvårdnadsarbetet i teamet.

Scanna koden med
din mobilkamera för
att läsa mer om kursen!

Bor? Malmö, men är uppväxt i
Teheran. Kom till Sverige 2009.

Vilket var ditt första jobb? Det var
som ekonom.
Hade du inget sommarjobb i Iran?
Nej. Gick direkt från universitetet till
att jobba på fältsjukhuset.
Läser du några böcker? Ja, nu läser
jag en bok om anknytningsteori. Om
hur mycket som avgörs under de
första två åren av våra liv. Den heter
Attraction, är jättebra.
Något annat boktips? Nej, nu läser
jag mest kurslitteratur. Jag håller på
att läsa vidare till distriktssköterska
och sexolog.

– Det var en jättebra utbildning, verkligen.
Vi var en härlig grupp. Det skapades en
miljö där alla var med och pratade utan att
det kändes konstigt.
Jag har varit med på en massa utbildningar tidigare där jag inte kände att jag
deltog lika mycket som jag gjorde nu. Och
jag tyckte att alla deltog. Det kan ju bero
på att det är en ledarskapsutbildning och
att alla som är där har en intention att bli
ledare och då kanske man är lite framåt
och inte sitter längst bak och är tyst.
Kursledaren var så bra. Vi fick verkligen
kunskap som var hands on och som vi

kunde använda direkt när vi kom tillbaka
till vår arbetsplats.
Som vadå?
– Hur man pratar, med sin kollegor och
med patienter. Och om det uppstår missförstånd: Hur man ställer en motfråga,
och inte bara antar vissa saker. Sedan så
fick man ju ett väldigt bra kompendie, det
går jag tillbaka och kollar på ibland. Så jag
kommer nog att luta mig mot den här utbildningen framöver.
Även om jag kommer att gå andra utbildningar också så kommer jag alltid att ha
denna med mig.

Hur kom det sig att du gick kursen?
– För några år sedan så sökte jag en
enhetschefstjänst här på sjukhuset. Jag
gick vidare ganska långt, men gick inte
hela vägen.
Men efter det så pratade jag med HR och
med min chef och de tyckte att “det finns
nåt här. Vi tycker att du ska gå lite kurser
och utveckla dig så att du kan ta det här
steget.” Och så har jag och en kollega på
Carlanderska sjukhuset blivit utplockade
för att gå utbildningar och bli chefer i
framtiden. Så den här utbildningen var en
del i det.
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Varför tycker du att det är roligt och
givande att arbeta med utbildningar?
– För det första för att jag där får chans att
träffa en mängd engagerade och kompetenta kursdeltagare
– Ni anar inte hur många hängivna ledare,
chefer, sjuksköterskor och undersköterskor det finns i vårt land!
Vad som också är roligt är att jag får chansen att förmedla kunskap som jag vet är
användbar på riktigt och har ett gediget
forskningsstöd. Det finns så mycket god
kunskap och användbara verktyg som
många själva inte hinner leta upp och tillägna sig.

– Min uppgift är att plocka ut det bästa, paketera och förmedla det. Att jag är
både sjuksköterska och psykolog tror jag
gör att jag lättare kan förstå hur det verkligen är i arbetsvardagen. Sedan är det
något med själva föreläsandet också som
jag verkligen gillar!

Sedan älskar jag att fika, både den sociala
aspekten av det och själva godsakerna.

Vad gillar du att göra på fritiden?

Får jag säga en sak till jag gärna gör på
min fritid? Jag tar på mig olika peruker.
Det livar upp!

– Egentligen sjunger jag gärna, men eftersom mina barn på sitt härligt uppriktiga vis
uttrycker ogillande mot det (dvs att dom
hatar det) så spelar jag trummor istället.

– Jag skulle kunna fika mig igenom hela
livet om jag fick chansen, möjligen med
några avbrott för att utbilda för Kunskapsgruppen.

Jag fick ett trumset när jag fyllde 40 och
det är jättekul!

»ATT JAG ÄR BÅDE SJUKSKÖTERSKA
OCH PSYKOLOG TROR JAG GÖR ATT
JAG LÄTTARE KAN FÖRSTÅ HUR DET
VERKLIGEN ÄR I ARBETSVARDAGEN.«
En sista fråga, vad får du ångest av?

»MIN UPPGIFT ÄR ATT PLOCKA
UT DET BÄSTA, PAKETERA OCH
FÖRMEDLA DET.«
är Charlotte Råwall inte föreläser på Kunskapsgruppen
arbetar hon med att coacha
chefer i att leda så motivationsskapande som möjligt, att
utveckla ledningsgrupper till effektiva och
välmående team.

N

utreder om det förkommit kränkande
särbehandling, hjälper människor att lösa
sina konflikter och utför KBT-behandlingar
mot psykisk ohälsa.

Hon skriver också krönikor, hjälper
ledare att göra praktisk verklighet av
Tillitsreformen, handleder ledare och medarbetare utifrån deras specifika utmaningar,

– Jag har även gått 1 år på ett musiklärarprogram på musikhögskolan med musikdrama som huvudämne, läst Ekonomisk
historia, ledarskapskurser och en kurs i

Hon är i grunden leg. sjuksköterska och
leg. psykolog.

skrivande på universitetet. Jag har verkligen nyttjat möjligheten att ta studielån!

– Orden “Ta med egen fikakorg”. De
står ofta på de lappar man får hem i från
skolan eller någon av barnens aktiviteter,
tillsammans med information om någon
avslutning eller gemenskapsfrämjande
aktivitet.

plastflaska vatten, eftersom vi glömt köpa
saft. Runt mig har jag 40 personer med
trendiga, välfyllda fikakorgar med hemmagjorda pannkakor, korvar i termosar,
kanelbullar, tigerkakor och frukter skurna
i klyftor i diverse rejäla pastellfärgade
burkar med lock.

Jag vet nämligen att min “fikakorg”
kommer att bestå av en glasslåda med
4 kex från 2016 på botten som smakar
som ett gammalt köksskåp luktar, och en

Då får jag tänka på att jag har andra
kvaliteter som förälder och människa,
använda compassion och försöka
övertyga mina barn om det samma!

Född: 1974.
Bor? Partille.
Föreläser på utbildningen?
Ledarskap för sjuksköterskor.

DET HÄR SÄGER DELTAGARNA OM CHARLOTTE
OM KURSEN LEDARSKAP FÖR
SJUKSKÖTERSKOR

Så hur har din karriär sett ut då?
– Jag har arbetat som sjuksköterska inom
slutenvård, i hemsjukvård och som volontär på en skola i Indien. Som psykolog har
jag arbetat inom rehabilitering, primärvård och som organisationskonsult. I min
ungdom arbetade jag som församlingsassistent i Svenska kyrkan.

KORT OM CHARLOTTE RÅWALL

FANTASTISK. TREVLIG ATT LYSSNA PÅ
OCH VÄLDIGT INTRESSANT. EN SYMPATISK PERSON SOM VERKLIGEN SKALL
FÖRELÄSA.

INSPIRERANDE, INTRESSANT, KUNNIG
OCH HADE EN MYCKET BRA MIX AV
EGEN REFLEKTION OCH PRAKTISKA
ÖVNINGAR.

Två kursdagar som gör dig bättre på att leda
och samordna omvårdnadsarbetet i teamet.

Scanna koden med
din mobilkamera för
att läsa mer om kursen!

LEDARSKAP FÖR LÄKARE
Deltagarintervju

»DET VAR FASCINERANDE HUR
KURSLEDAREN LYCKADES FÅ HELA
GRUPPEN ENGAGERAD PÅ ETT
VÄLDIGT NATURLIGT SÄTT.«

DETTA ÄR TVÅDAGARSKURSEN SOM LÄR DIG DE
VIKTIGASTE GRUNDERNA FÖR ETT HÅLLBART
OCH BRA LEDARSKAP.

Något vi får höra ofta är att våra utbildningar för läkare
är roligare att gå än andra kurser de varit på. Detta gäller
även för Natalia Sande som är ST-läkare och arbetar på
vårdcentralen Fagerängen i Trelleborg och har gått kursen
Ledarskap för läkare.

DU FÅR LÄRA DIG
• Utveckla dig i rollen – inte bara som läkare
utan också som ledare
• Så hittar du din egen ledarskapsstil
• Kommunikation i vårdteamet – eliminera missförstånden
mellan ledare och medarbetare
• Så förbättrar du samarbetet i vårdteamet
• Effektiva metoder och verktyg för dig som är läkare och
leder ett team

UTMÄRKT KURSLEDARE. INTRESSANT ÄMNE.
VÄL STRUKTURERAD MED SCHEMALAGDA
PAUSER PRECIS NÄR DET BEHÖVDES

MER OM KURSEN LEDARSKAP FÖR LÄKARE
Detta är tvådagarskursen som lär dig de
viktigaste grunderna för ett hållbart och bra
ledarskap.
Scanna koden med
din mobilkamera för
att läsa mer om kursen!

– De två dagarna alltså… Jag kom hem
och berättade att jag hade varit på en SÅ
bra kurs! Jag tyckte verkligen kursen var
superbra, och jag har redan rekommenderat den till många andra ST-läkare. Det
var en av de bästa kurser jag har gått,
säger Natalia.
Vad var det du tyckte var så bra med
kursen?
– Det som var fascinerande var hur kursledaren lyckades få hela gruppen så
engagerad på ett väldigt naturligt sätt.
Hur gjorde hon då?
– Genom att hon under kursen använde
verktygen hon lärde oss visade det hur
vi själva ska tillämpa dem i vårt ledarskap. Det var en mycket bra blandning av
teoretisk och praktisk tillämpning, och det
får man inte alltid i de här kurserna.

– Från början var vi ett gäng där inte
alla kanske verkade lika motiverade,
men kursledaren fick oss själva att sätta
spelreglerna och därefter var alla igång.
Det var imponerande.

använde i övningar under kursens gång.
Just verktygen inom ledarskap är något
som är bra att tillämpa på både kollegor
men även patienter som man ska försöka
få motiverade.

Själv leder Natalia läkarteamet på vårdcentralen som består av ca 8 personer.

Kursen hjälper en att analysera sitt eget
ledarskap, både styrkor och svagheter
samt typen av ledarskap man har.

Vad upplever du för utmaningar med att
vara ledare?
– Detta var en fråga som man fick reflektera
över under kursens gång. Min utmaning
är att försöka få alla engagerade samt att
försöka ta ett steg tillbaka och låta andra
komma med förslag på lösningar istället
för att ta över situationen.
Fick du några verktyg med dig på
kursen?
– Ja vi fick flera stycken som vi även

Kommer du att välja att hålla på med
ledarskap framöver också?
– Ja, absolut. Det var också därför jag
inte valde vilken kurs som helst utan en
som jag trodde faktiskt skulle kunna vara
givande. Kursen överträffade med råge
mina förväntningar!
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”Det var jätteintressant att ta med
de erfarenheterna jag har från
Italien och se hur det ledarskapet
skiljer sig från det vi har i Sverige.”

»DET VAR FÖRSTA GÅNGEN
JAG KOM HEM EFTER EN
UTBILDNING OCH GLATT
BERÄTTADE ATT JAG HAR
VARIT PÅ KURS.«
Valerio Orlandi är överläkare vid Beroendeklinik avd 367/Psykakut på Östra Sjukhuset
i Göteborg. Han har gått Kunskapsgruppens
kurs Ledarskap för läkare.

Vad var det som fick dig att gå kursen?
– Jag bestämde mig för att ta mitt andra
steg inom beroendemedicin och i den
studieplanen så ingår det att genomföra
en ledarskapskurs. Och så såg jag er kurs
och anmälde mig.
Jag kommer ju från ett annat land, jag
flyttade 2017, och det var jätteintressant
att ta med de erfarenheterna jag har från
Italien och se hur det ledarskapet skiljer
sig från det vi har i Sverige.
Valerio som var färdig med sin specialistutbildning i Rom 2005, kom med familjen
till Sverige för fem år sedan.
Varför flyttade du hit?
– Svårt att säga just nu, säger Valerio och
skrattar medan han tittar ut i det slaskiga

februarivädret utanför fönstret på Östra
Sjukhuset i Göteborg.
– Men jag var i Stockholm på Erasmusutväxling år 2000 och då började det gro
en tanke om att en dag flytta hit.
Hur är skillnaden mellan att vara chef i
Sverige jämfört med Italien?
– I början var det lite svårt. Jag behövde
ha en lite annan stil än Italien. Till exempel
så involverade vi personalen mycket mer
här, men det finns fördelar och nackdelar
med båda ländernas sätt att arbeta.
Vad tyckte du om kursen Ledarskap för
läkare?
– Kursen var jätteintressant! Och det jag
uppskattade mest var att kursen var rolig.
Ofta är ju kurser och föreläsningar jätte-

tråkiga och man sitter där bara för att man
måste. Och man längtar mest till nästa
coffee-break…
– Men jag tycker att den här kursen var
dynamisk och givande, samtidigt som den
var underhållande. Det var första gången
jag kom hem efter en utbildning och glatt
berättade att jag har varit på kurs, säger
Valerio och skrattar.
OM KURSEN LEDARSKAP FÖR LÄKARE
Detta är tvådagarskursen som lär dig de
viktigaste grunderna för ett hållbart och bra
ledarskap.
Scanna koden med
din mobilkamera för
att läsa mer om kursen!

LEDARSKAP FÖR LÄKARE

LEDARSKAP FÖR LÄKARE

Möt din kursledare

Möt din kursledare

23 FRÅGOR TILL MALIN ANDER
Fullständigt namn: Malin Cecilia Ander

var 2-3 år. Det var både och att växa upp
där. På många sätt bra, ser jag nu när jag
fått egna barn. Men det kanske man inte
alltid tyckte när man växte upp där.

Tror du på Gud?
Nej, jag tror inte på Gud. Men jag har tänkt
mycket på det där… Jag gillar tanken på
att vi är del av någonting större.
Har du gröna fingrar?
Nej, verkligen inte.

Kör: Toyota Yaris

Läser just nu:
Just nu läser jag Reinventing oganisations
av Fredric Laloux. Organisationspsykologisk bok, väldigt intressant. Den handlar
om att skapa hierarkilösa, självlärande
organisationer.

Uppväxt:
Är född i Stockholm men är uppväxt i
Kristinehamn i Värmland. Min mamma
kommer därifrån och vi flyttade dit när jag

Hobby:
Det jag gillar allra mest är löpning. Jag
gillar att springa långt. Sprungit både
Stockholm Maraton och Kia Fjällmaraton.

Född: 29 november, 1983
Bor: Uppsala

»MALIN ÄR
PROFFESIONELL,
FÅNGADE UPP
KOMMENTARER
OCH GAV BRA
EXEMPEL. KUNNIG!«

Familjesituation: Jag har två döttrar som
bor hos mig varannan vecka. De är 12,
snart 13, och 8, snart 9.

Ditt äldsta klädesplagg ”still in rotation”:
En skinnkappa som min mamma köpte
1975. Hon har berättat hur hon slet för
att få ihop pengar till den, så jag känner
vördnad när jag har på mig den.

»INNAN JAG GÖR NÅGOT SOM ÄR VIKTIGT SÅ
BRUKAR JAG FUNDERA PÅ VEM JAG VILL VARA
OCH VAD JAG VILL GE.«

SHIRIN SHARAFI, AT-LÄKARE REGION VÄSTMANLAND

Malin Ander är legitimerad psykolog och doktor i medicinsk
vetenskap. Malin föreläser på flera kurser hos oss – bland
annat på kursen Ledarskap för läkare.

M

alin har en bakgrund i forskning
kring psykologiska konsekvenser
av barncancer och arbetar sedan
flera år tillbaka som organisationskonsult och psykolog.

Malin föreläser dessutom på kurserna Att
leda andra utan att vara chef, Lär dig hantera
svåra personalfrågor och Administratör och
koordinator.

När hon inte föreläser för Kunskapsgruppen
arbetar hon främst med utbildning och
workshops i ledarskap, kommunikation och
förändringsledning, ledningsgrupps- och teamutveckling, konflikthantering, assessment och
individuell coaching.

När detta skrivs har 98 tidigare kursdeltagare
satt betyg på Malin hos oss.

Hon brinner för att med grunden i psykologisk
forskning kring organisationer och mänskligt
beteende, och med ett öppet och pragmatiskt
förhållningssätt, hjälpa organisationer och individer att utforska, utvecklas och designa vägar
mot sina värden och mål.

90 har gett henne en 5:a och 8 stycken har gett
henne en 4:a. Eller kort och gott ett medelvärde
på hela 4.9. Det är ju förstås ett fantastiskt facit
på vilken otroligt uppskattad kursledare hon är.

SUPER. HON SÅG OCH
HÖRDE ALLA I GRUPPEN.
VAR METODISK OCH VARM.

OTROLIGT BRA, PROFFSIG
OCH KUNNIG! VILKEN
TOPPENFÖRELÄSARE.

Vad lägger du din arbetstid på?
Just nu lägger jag mest tid på ett
förändringsprojekt i en stor organisation.
Håller work-shops, gruppcoachningar och
individuella coachningar. Det handlar om
att hjälpa chefer med förändringsledning,
det är jättekul!

Favoritmat?
Gröt. Havregrynsgröt.

Vem är din förebild i yrkeslivet?
När jag forskade hade jag en holländsk
professor som förebild. Robert Sandeman.
Han var så härlig; avslappnad, rolig prestigelös och samtidigt kompetent. Och
det är väl det jag uppskattar hos de jag
har som förebilder. Att det är inbjudande, nyfikna, prestigelösa och samtidigt
kompetenta.

Poddtips:
Dumma människor och Dare to lead.

Hur gör du när du ska förbereda dig inför en föreläsing?
Hmmm…innan jag gör något som är
viktigt så brukar jag fundera på vem jag
vill vara och vad jag vill ge. Och då brukar
jag komma fram till att jag vill vara nyfiken,
lyhörd och lära mig något om dem. Och
när jag gör så blir inte jag så viktig. Det är
ett ganska bra sätt när man mår dåligt, att
fokusera på andra istället för sig själv.

Lästips:
Jag kan ha fel och andra visdomar från
mitt liv som buddhistmunk av Björn
Natthiko Lindeblad.

Vilken har varit din bästa period i livet?
Jag tycker nog de senaste åren har varit
väldigt bra. Mina barn har blivit lite större.
Jag har det väldigt roligt på jobbet, man
är inte så ny så man känner sig trygg. Det
mesta är ganska lätt och kul. Jag har en
bra period nu!
Om du ska föreläsa inför ett fullsatt Globen – vilken låt väljer du som introlåt?
Dream Come True med The Brand New
Heavies.

OCH SÅ NÅGRA ALTERNATIVFRÅGOR
Blädderblock eller whiteboard?
Blädderblock
Keynote eller Power Point?
Power Point
Lax eller kyckling?
Lax
Kakbuffé eller fruktfat?
Fruktfat

OM KURSEN LEDARSKAP FÖR LÄKARE
Detta är tvådagarskursen som lär dig de
viktigaste grunderna för ett hållbart och bra
ledarskap.
Scanna koden med
din mobilkamera för
att läsa mer om kursen!

KURSER & DELMÅL

BOKA DIN PLATS!
KUNSKAPSGRUPPEN.SE

VI HJÄLPER DIG SOM
ÄR ST-LÄKARE MED
DINA OBLIGATORISKA
UTBILDNINGAR
Vi vet att det som ST-läkare kan vara lite bökigt att
hitta kurser där du kan nå dina delmål. Därför har vi
nu gjort en satsning på ännu fler kurser som hjälper
dig med detta.
Alla Kunskapsgruppens ST-kurser är granskade och
godkända av LIPUS. Självklart får du omedelbart efter
genomförd kurs det intyg som Socialstyrelsen vill se.

HÖGA BETYG PÅ UTBILDNINGARNA

ALLMÄNMEDICINSKT ARBETSSÄTT
DELMÅL ENLIGT SOSFS 2015:8
ALLMÄNMEDICIN: C3, C5, STC3

Om du väljer att gå en kurs hos Kunskapsgruppen
kan du alltså vara säker på att du får högsta möjliga
kvalitet, på kortast möjliga tid.

DU KAN OCKSÅ GÅ KURSERNA PÅ DISTANS

Efterfrågan på distanskurser är just nu större än
tidigare. Oavsett var du bor så har du numera
möjlighet att gå kursen i ditt eget vardagsrum, via
Zoom.

Vi på Kunskapsgruppen envisas med att enbart
jobba med de föreläsare som får allra bäst utvärderingar. Genomsnittsbetygen på våra kurser är hela
4,6 av 5.

HANDLEDNING FÖR ST-LÄKARE

LEDARSKAP FÖR LÄKARE

ENLIGT SOSFS 2008:17 DELMÅL16
(FÖR SAMTLIGA ST-SPECIALITETER)

ENLIGT SOSFS 2008:17 DELMÅL 17
(FÖR VISSA DELMÅL 16)

ENLIGT SOSFS 2015:8 DELMÅL A1

ENLIGT SOSFS 2015:8 DELMÅL A1

ENLIGT SOSFS 2021:8 DELMÅL STA6

ENLIGT SOSFS 2021:8 DELMÅL STA5

HUD FÖR PRIMÄRVÅRDSLÄKARE

PSYKIATRINS JURIDIK

DELMÅL ENLIGT SOSFS 2015:8
ALLMÄNMEDICIN:
A5, A6, B2, C1, C3, C4, C5, C11, C14, STC1

ENLIGT SOSFS 2008:
BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRI 8 OCH 18
PSYKIATRI 10 OCH 18
RÄTTSPSYKIATRI 5 OCH 18

FÖR SPECIALITET HUD OCH KÖNSSJUKDOMAR DELMÅL
B2, C1, C4, C6, C7

KOMMUNIKATION MED PATIENTER OCH
NÄRSTÅENDE
ENLIGT SOSFS 2015:8 DELMÅL B1
ENLIGT SOSFS 2021:8 DELMÅL STB1

Och eftersom vi vet att din tid är dyrbar så pågår
kurserna bara under två dagar.

LAGAR OCH FÖRSKRIFTER INOM HÄLSOOCH SJUKVÅRDEN
LÄS MER OM KURSERNA OCH BOKA IN DIG PÅ WWW.KUNSKAPSGRUPPEN.SE

KURSLEDAREN VISAR ETT STORT ENGAGEMANG
OCH KUNSKAPER SOM FÖRMEDLAS PÅ ETT
PEDAGOGISKT SÄTT VILKET GJORDE KURSEN
ÄNNU MER INTRESSANT. TACK!

TOPPEN KURS MED EN UNDERBAR OCH
ENGAGERAD FÖRELÄSARE SOM VERKLIGEN
INSPIRERAR, LYSSNAR IN OCH GER KONKRETA
RÅD! REKOMMENDERAR VARMT!

2008: INOM DE FLESTA SPECIALITETER DELMÅL 18.
2015: DELMÅL A6 (UTÖVER DET KAN DET ÄVEN FINNAS
SPECIALITETSSPECIFIKA DELMÅL INOM ÄMNET LAGAR OCH
FÖRORDNINGAR FÖR SÄRSKILDA ST (EX C13 ELLER C14).)
2021: DELMÅL BT3* FÖR BT-LÄKAREN, DELMÅL STC X FÖR
ST-LÄKAREN (LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR FÖR DEN EGNA
SPECIALITETEN)
*Saknar kurs som utbildningsaktivitet i
målbeskrivningen.

ENLIGT SOSFS 2015:8
BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRI C8
PSYKIATRI C10 OCH C13
RÄTTSPSYKIATRI C7
ENLIGT SOSFS 2021:8
BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRI STC8
PSYKIATRI STC10 OCH STC13
RÄTTSPSYKIATRI STC7

SJUKDOMSFÖREBYGGANDE ARBETE FÖR
ST-LÄKARE
ENLIGT SOSFS 2008:17 DELMÅL 21
(FÖR SAMTLIGA ST-SPECIALITETER)
ENLIGT SOSFS 2015:8 DELMÅL B2
ENLIGT SOSFS 2021:8 DELMÅL STB2

HANDLEDNING FÖR ST-LÄKARE
Möt din kursledare

HANDLEDNING FÖR
ST LÄKARE
LÄR DIG TEORETISKA OCH PRAKTISKA DELAR
INOM HANDLEDNING FÖR ST-LÄKARE.

»JAG ÄLSKAR ATT
SE MÄNNISKOR
BLI LITE BÄTTRE
PÅ DET DE GÖR!«
Eva-Lotta Blomqvist är folkhälsovetare med
examen från Karolinska Institutet. Hon
föreläser på utbildningarna Handledning för
ST-läkare, Sjukdomsförebyggande arbete
för ST-läkare och Allmänmedicinskt arbetssätt.

12 FRÅGOR TILL EVA-LOTTA BLOMQVIST
Namn: Eva-Lotta Blomqvist, kallas Lotta
Bor: I Vallentuna norr om Stockholm
Född: 28 juli 1985

DU FÅR LÄRA DIG
• Vilka regelverk och föreskrifter du har att förhålla
dig till som handledare
• Enkla kommunikationsmodeller och samtalstips
som du kan använda i samtalet
• Hur du hanterar utmanande situationer som kan
uppstå som handledare

SKÄRPTA KURSLEDARE MED FÖRMÅGA TILL
SAKLIG, TYDLIG GENOMGÅNG AV STUNDTALS
OMFATTANDE MATERIAL OCH ÄVEN SKICKLIG
HANTERING AV GRUPPDISKUSSIONER.
MER OM KURSEN HANDLEDNING FÖR ST-LÄKARE
På vår hemsida hittar du ännu mer
information om kursen.
Scanna koden med
din mobilkamera för
att läsa mer om kursen!

Vem är du med tre ord? Glad, framåt,
energisk
När jag inte föreläser för Kunskapsgruppen så arbetar jag med: en välgörenhetsorganisation som lär ut företagande
för människor med knappa ekonomiska
resurser

och kommunikation i näringslivet, nu
utbildningar för läkare

bli lite bättre på det de gör! Det låter så
urvattnat men det är sant!

Hur det kom sig att du blev folkhälsovetare? Jag började läsa på läkarlinjen
men blev mer intresserad av de strukturella frågorna som styr hälsan, det som
händer innan sjukdomen och hur man kan
påverka det.

Gillar att göra på fritiden? Jag umgås
med mina fyra barn, tar hand om vår häst
och hund samt tränar, helst utomhus

Utbildning: Folkhälsomedicin från
Karolinska Institutet

Och när kom du in på ledarskap- och
föreläsningsbiten? Genom ett karriärbyte till ett arbete i näringslivet på ett stort
amerikanskt utbildningsbolag. Där lärde
jag mig otroligt mycket om kunskapsöverföring, pedagogik och beteendeförändring

Karriär: Jobbat med hälsofrämjande
arbete, sedan utbildning inom ledarskap

Varför tycker du om att arbeta med utbildningar? Jag älskar att se människor

Något mer du skulle vilja dela med dig
av? Allt går om man vill!

HÄR HITTAR DU ALLA VÅRA ST-KURSER
Du hittar alla våra kurser till ST-läkare på vår
hemsida.

Scanna koden med
din mobilkamera för
att gå till kurskategorin!

HANDLEDNING FÖR ST-LÄKARE

HANDLEDNING FÖR ST-LÄKARE

Deltagarintervju

Deltagarintervju

”Jag gillar att vara läkare, att
ingen dag är den andra lik.
Och då passar allmänmedicin
särskilt bra.”

»MAN HAR JU GÅTT MÅNGA
KURSER, OCH AV ALLA
KURSER JAG HAR GÅTT SÅ
HAR DET HÄR VARIT DEN
ENDA JAG INTE HAR
LÄNGTAT EFTER ATT DEN
SKA TA SLUT.«
Rostam Mahbob är ST-läkare med inriktning på
allmänmedicin. Han har gått Kunskapsgruppens
kurs Handledning för ST-läkare.

R

ostam Mahbob är ST-läkare med
inriktning på allmänmedicin. Han
delar sin tid mellan en vårdcentral
i Viken och Helsingborgs lasarett.

– Jag gillar att vara läkare, att ingen dag
är den andra lik. Och då passar allmänmedicin särskilt bra, man vet aldrig vad
som kommer att komma in och man måste
kunna en massa olika saker, säger Rostam
när han tar emot på Helsingborgs lasarett.
Som en del i ST-blocken ingår det att gå
en kurs i handledning, denna gick Rostam
via oss på Kunskapsgruppen.

Vad tycker du om kursen?
– Man har ju gått många kurser, och av
alla kurser jag har gått så har det här varit
den enda jag inte har längtat efter att den
ska ta slut.
Utbildningen var inte uppbyggd på
det här tråkiga sättet att man bara ska
sitta och lyssna. Kursledaren byggde
upp det på ett jättebra sätt med mycket
dialog och att vi blev indelade i grupprum
och fick öva med varandra lite rollspelsaktigt. Man fick prova på det obekväma, till
exempel att ge och ta negativ feedback.

Snart är det dags för Rostam att handleda
en AT-läkare igen, nu med ytterligare
kunskaper i ryggen.
– Mycket av det har man ju koll på
sedan tidigare. Men det är just det här med
vissa formuleringar man ska tänka på. Och
det här med när ska man rycka in? Vilken
roll har man som läkare i förhållande till
sköterskor och andra kollegor. Det kanske
inte är något nytt för mig, men jag har
kanske ändrat strategi kring det efter
kursen.

LAGAR OCH FÖRESKRIFTER INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN & PSYKIATRINS JURIDIK
Möt din kursledare

UNDERSKÖTERSKAN

Konferensen för dig som arbetar som undersköterska och vill
utvecklas i din yrkesroll

5!

»MAN KAN FÅ PROBLEM
OM MAN INTE HAR KOLL PÅ
JURIDIKEN.«
Pernilla Wikström Pehrson har under många år varit en
otroligt uppskattad föreläsare på vår kurs Lagar och
föreskrifter i hälso- och sjukvården, och nu även på vår
kurs Psykiatrins juridik.

DU FÅR FINA
PRODUKTER
FRÅN MERAKI!

PERNILLA ÄR PEDAGOGISK OCH
TYDLIG. SUPER!

Hennes sätt att få detta ämne, som lätt skulle kunna bli torrt
och urtrist, levande och intressant gör att i princip alla tycker
att de här två dagarna är fantastiska.

KUNSKAPSGRUPPEN HAR INTE BARA UTBILDNINGAR
FÖR LÄKARE OCH SJUKSKÖTERSKOR.

– Det är jätteroligt att hålla den här utbildningen, det finns
otroligt många frågor som dyker upp. Och oftast engagerade
deltagare och vi kan tillsammans resonera kring olika fall och
situationer från deltagarnas vardag. Så det är en riktigt rolig
kurs att hålla i, säger Pernilla.

KONKRET OCH MATNYTTIGT!
MYCKET HELTÄCKANDE OCH BRA.
TYDLIG OCH KUNNIG FÖRELÄSARE!

Varför ska man gå den här utbildningen?
– Det är inte meningen att de som går den här kursen ska
bli jurister. Men tanken är att man ska bli mer medveten om
när det kan vara ett juridiskt problem som i vart fall bör kollas
upp. Man kan ju få problem om man inte har koll på juridiken.
Dels när det gäller skyldighet att lämna ut uppgifter till andra
myndigheter. Det kan vara till polisen eller socialtjänsten. Och
man har också en skyldighet att kunna reglerna om tystnadsplikt. Bryter du mot sådana bestämmelser kan du ju faktiskt
bli straffsrättsligt ansvarig för ett sekretessbrott.

MER OM KURSEN LAGAR OCH FÖRESKRIFTER
INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

Dessutom är det patienträttigheter: rätt att få information och
att man ska inhämta patientens samtycke och frågan ”vem
har rätt att gå in i en journal?”. Det är också bestämmelser
som är viktiga att ha koll på.

FÖRELÄSARE
MIA TÖRNBLOM
HENRIK WIDEGREN
PERNILLA WIKSTRÖM PEHRSON
MIA BÖRJESSON
MICHAEL RANGNE

På vår hemsida hittar du ännu mer
information om kursen.
Scanna koden med
din mobilkamera för
att läsa mer om kursen!

Vi har dessutom en riktig pang-konferens för undersköterskor! Under två
heldagar får du chansen att fylla på med inspiration, aha-upplevelser, verktyg
och goda skratt som kommer att lyfta dig i rollen som undersköterska!
På den här konferensen är det alltid flera olika personer som föreläser. Allt
för att du ska komma därifrån med så mycket kunskap och inspiration som
möjligt. Programmet kan variera mellan olika säsonger men vi ser alltid till
så att vi har de mest relevanta, kompetenta och underhållande föreläsarna
på scenen!
Gå in och läs mer på Kunskapspgruppen.se för att ta reda på tid, plats, pris
och läs mer om föreläsarna.

DU FÅR LÄRA DIG
SE VIDEON MED PERNILLA
Se Pernilla berätta om
kursen.

• En fördjupad förståelse för de vanligaste psykiatriska
diagnoserna
• Hur du hanterar press och en hög arbetsbelastning
• Ditt juridiska ansvar som undersköterska
• Hur din sårbarhet faktiskt kan vara din styrka

DET VAR VERKLIGEN EN VÄLPLANERAD
KURS. OTROLIGT ATT MAN FÅTT IHOP
SÅ MÅNGA BRA FÖRELÄSARE PÅ EN
OCH SAMMA GÅNG!
MER OM KURSEN UNDERSKÖTERSKAN
På vår hemsida hittar du ännu mer
information om kursen.
Scanna koden med
din mobilkamera för
att läsa mer om kursen!

ALLMÄNMEDICINSKT
ARBETSSÄTT

HANDLEDNING FÖR
ST-LÄKARE

HUD FÖR
PRIMÄRVÅRDSLÄKARE

SCANNA QRKODERNA MED DIN
MOBILKAMERA FÖR
ATT LÄSA MER!

KOMMUNIKATION
MED PATIENTER OCH
NÄRSTÅENDE
LAGAR OCH FÖRESKRIFTER
INOM HÄLSO- OCH
SJUKVÅRDEN

LEDARSKAP FÖR LÄKARE

PSYKIATRINS JURIDIK

SJUKDOMSFÖREBYGGANDE
ARBETE FÖR ST-LÄKARE

UNDERSKÖTERSKAN

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
skolmaterial till barn som behöver det.
Besök kunskapsgruppen.se för att läsa mer.

TRE ENKLA SÄTT
ATT ANMÄLA SIG
kunskapsgruppen.se

031-22 24 50

info@kunskapsgruppen.se

