Att leda sjukvård 2022
Ledarskapsfördjupning för yngre specialistläkare inom ortopedi och andra kirurgiska specialiteter
Ett samarbete mellan Svensk Ortopedisk Förening och Handelshögskolan i Stockholm Executive Education
Svensk Ortopedisk Förening i samverkan
med Handelshögskolan i Stockholm
Executive Education har utvecklat ett
ledarutvecklingsprogram för
specialistkompetenta yngre läkare med
ledarpotential.

Är du en framtida ledare?
– Eller har du som chef en medarbetare
med ledarpotential? Vill du som läkare
vara med och driva utveckling av
framtidens sjukvård och ledningen av
verksamheten? Behöver du utveckla din
förmåga att leda och få mer kunskap om
ledning för att ta på dig ett framtida
ledningsuppdrag?
Svensk Ortopedisk Förening i samverkan
med Handelshögskolan i Stockholm
Executive Education erbjuder ett
ledarutvecklingsprogram – Att leda
sjukvård – för yngre
specialistkompetenta läkare som har
potential och intresse för framtida ledaroch chefsroller.
Programmets syfte
Programmets övergripande mål är att
bredda rekryteringsbasen av läkare till
chefs- och ledaruppdrag inom ortopedi och
andra kirurgiska specialiteter. Programmet
skall vara meriterande och förberedande
för blivande sektions- och
verksamhetschefer.

Mer specifikt skall programmet erbjuda en
ledarskapsfördjupning som är skräddarsydd för
yngre specialistläkare inom ortopedi och andra
kirurgiska specialiteter och behoven i sjukvården i
följande dimensioner:
– DET PERSONLIGA LEDARSKAPET – stärka
kunskaper, färdigheter och perspektiv på
vad det innebär att verka som chef och
ledare i läkarrollen
– LEDNING OCH STYRNING – tillhandahålla kunskaper och färdigheter i verktyg,
metoder och angreppssätt för att kunna
styra och leda verksamhet inom sjukvården
– OMVÄRLD – bidra med en ökad
förståelse för sjukvårdens yttre betingelser
Målgrupp
Yngre specialistkompetenta läkare inom ortopedi
och andra kirurgiska specialiteter med
ledarpotential.

Programinnehåll
MODUL 1

MODUL 2

MODUL 3

LEDARE I ETT SAMMANHANG
(11 – 13 jan. 2022)
1 kväll+2 dagar

PÅVERKAN OCH BETEENDEN
(6 – 8 april 2022)
3 dagar

ATT LEDA OCH FÖLJA
(14 – 16 sep. 2022)
3 dagar

LEDARBETEENDEN

MODUL 4
VAD HAR HÄNT?
(12 – 13 jan. 2023)
1 kväll + 1 dag

KULTUR och NORMER

DAG 1

ATT LEDA

DAG 2

OMVÄRLD

STYRNING

HÄLSOEKONOMI; ETIK

SUMMERING

DAG 3

Information och ansökan
Plats
Programmet genomförs som internat på
kursgård i Stockholmstrakten.
Programledare
Gunnar Westling
Datum
Programmet omfattar 10 dagar fördelat på
4 moduler (2,5+3+3 + 1,5 dagar) samt en
uppföljningsmodul:
Modul 1: 11 – 13 jan. 2022
(start kl. 17:00 den 11 jan.)
Modul 2: 6 – 8 april 2022
Modul 3: 14 – 16 sep 2022
Modul 4 12 – 13 jan. 2023

”Helhetssynen i ledning
av sjukvård samt insikter
om egna styrkor och
svagheter som ledare”

Pris
63 950 kr exkl moms.
Internatkostnader om ca 19 000 SEK
tillkommer.

Ansökan
Verksamhetschefen nominerar medarbetare med
ledarpotential. Till ansökan bifogas ett
nomineringsutlåtande från nominerande chef.

Ytterligare information och frågor
För mer information och ansökningsblankett
kontakta Ola Ejlertsson
ola.ejlertsson@exedsse.se
+46 8 586 175 12.

Ansökan mailas till sofkansli@ortopedi.se

”Om du vill få insikt i
vad det innebär att leda
inom sjukvård bör du
gå denna kurs”

”Den höga kvalitén
och professionalismen
som genomsyrar hela
programmet”

Tidigare deltagarna som gått programmet om varför de vill rekommendera andra att gå Att leda sjukvård 2022

