Vad hände med Ledarskapsraketen?
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Då läkare som chefer och ledare blivit en allt mer prioriterad fråga för läkarkåren och då vi ser så
tydliga behov att sjukvården styrs utifrån medicinska perspektiv med läkare som chefer såg vi
yrkesföreningar gemensamt ett behov av samlad ledarskapsutbildning. Chefsföreningen har ett
välfungerande koncept med årlig chefsutbildning som renderat stor framgång.
Inför fullmäktige 2019 skrevs därför en motion av Chefsföreningen, Sjukhusläkarna, DLF, SLF Student
samt SYLF med önskan enligt nedan:
ett vidare engagemang med en ledarskapskurs i tre steg:
1.Steg 1 vänder sig till de som ännu inte är chefer, inklusive läkarstudenter.
2. Steg 2 vänder sig till de som har ledaruppdrag, MAL, MLA, studierektorer.
3. Steg 3 vänder sig till verksamhetschefer.
Yrkesföreningarna har idag inte tillräckliga ekonomiska och administrativa möjligheter för att
genomföra en ledarskapskurs. I och med att förbundet har ledarskap som ett av sina prioriterade
områden samt säkerligen vill främja det goda initiativet från yrkesföreningarna där vi krokar arm och
arbetar tillsammans så önskar vi administrativ och ekonomisk hjälp av förbundet för att kunna
genomföra detta.
Vi hade då yrkanden att läkarförbundet ska bära en ledarskapskurs i tre steg (Ledarskapsraketen)
både ekonomiskt och administrativt. Samt att Läkarförbundet utreder om mentorprogrammet kan
knytas till Ledarskapsraketen och att Ledarskapsraketen leds av en projektgrupp med representanter
från berörda yrkesföreningar.
Svaret var tydligt från förbundsstyrelsen. Man ville verka i motionens anda och hade för avsikt att
tillsätta en utredning vad gäller utbud, organisatoriska, ekonomiska faktorer för att utifrån redovisat
resultat fatta beslut.
En gruppering tillsattes och ett första förslag presenterades för oss. Sedan har tiden gått. Under den
tiden har man också pausat mentorsprogrammet vilket gett en stor ekonomisk besparing.
Visserligen har vi en pandemi vilket kan förklara till en del förseningen. Dock har samma pandemi
ytterligare visat vikten av läkare som chefer. Och då måste utbildning prioriteras.
Motionärerna yrkar därför
Att Läkarförbundet återtar sitt arbete i att forma en Ledarskapsraket där Läkarförbundet bär kurserna
administrativt såväl som ekonomiskt.
Att Läkarförbundet utreder om mentorprogrammet kan knytas till Ledarskapsraketen samt
att Ledarskapsraketen leds av en projektgrupp med representanter från samtliga motionärer.

