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Vårdförbundets ledarprogram 
”Att vara chef i framtidens vård -med sikte mot ett personcentrerat paradigm”

Välkommen att ta ledningen i en rörelse mot en personcentrerad vård! Med 
detta ledarprogram erbjuder vi dig ett möjlighetens rum där du får fördjupa 
dina kunskaper om personcentrerad vård, utveckla det personcentrerade 
ledarskapet och möta chefskollegor från hela landet. 
  
I programmets fyra nätverksträffar får du lyssna till några av de främsta föreläsarna inom 
personcentrerad vård, innovation och förbättringskunskap. Du får genom ett personcentrerat 
lärande utveckla dina ledartalanger och hitta verktyg för att gå från ord till handling. 

Målgrupp
Chefs- och ledarmedlemmar i Vårdförbundet som är yrkesverksamma i hälso- och sjukvården. 
Varje utbildning omfattar 40 platser.

Kurslitteratur
Vad alla behöver veta om personcentrerad vård, Vårdförbundet 
Personcentrering inom hälso- och sjukvård, Inger Ekman (red)
Styrning för personcentrerad vård och jämlik hälsa, Vårdförbundet 

Upplägg
Programmet löper över fem månader och inne-
fattar fyra nätverksträffar med internat (två dagar) 
i Stockholm med hemarbete där emellan. Mellan 
träffarna för du reflekterande dagboksanteckningar 
för att hjälpa dig i din personliga utveckling mot ett 
personcentrerat ledarskap. 

Programmet avslutas med att du som deltagare pre-
senterar ditt förbättringsarbete från din verksamhet 
vid en publik vernissage. Efter fullföljd utbildning 
erhåller du diplom.

Nätverksträff 1 – Personen se dina förmågor  
Med utgångspunkt i personfilosofin bygger vi kunskap kring det personcentrerade förhåll-
ningssättet och dess begrepp, reflekterar över dess betydelse för vården och ledarskapet.

Nätverksträff 2 – Partnerskap och berättelsen - du i relation med andra
Hur tar man filosofi till praktik, vad innebär ett partnerskap mellan vårdaren och patienten 
och mellan chefen och medarbetaren. Att leda en omställning mot personcentrerad vård.

Nätverksträff 3 – När kartan ritas om
Hur jag stärker min förmåga att leda i ständig förändring. Förbättringskunskap, innovation 
och tjänstedesign som verktyg i ledarskapet.

Nätverksträff 4 – Att leda ett nytt paradigm
Med en internationell utblick kopplas förändringar på mikronivån ihop med större samhälls-



förändringar. Examinationen sker vid en vernissage där kursdeltagarnas förbättringsarbeten 
presenteras.

Föreläsare
Under utbildningen får du möta några av de främsta föreläsarna i Sverige inom personcentre-
rad vård, innovation och förbättringskunskap. Utbildningen genomförs i nära samarbete med 
Centrum för personcentrerad vård i Göteborg. http://gpcc.gu.se/ 

Kursledning
Merja Nyholm, handläggare för chef- och ledarskapsfrågor på Vårdförbundet. 
Merja är sjuksköterska med mångårig erfarenhet som chef inom intensivvård. 
Sedan 2011 har Merja arbetat med chefs-och ledarskapsfrågor på nationell nivå 
inom Vårdförbundet.
 

Britta Edström, chef på vårdstrategiska enheten på Vårdförbundet. Britta är 
sjuksköterska med mångårig erfarenhet av att arbeta som verksamhetschef 
inom kommunal vård.

Kostnad
Vårdförbundet står för studiematerial, kost och logi med övernattning under nätverks-
träffarna. Deltagarna står själva för resan till och från träffarna, samt ledighet från arbetet.

Kontakt
Vill du veta mer om Ledarprogrammet är du välkommen att mejla  
merja.nyhom@vardforbundet.se eller ringa Vårdförbundet Direkt Chef på 0771-630 630. 

Läs mer om Ledarprogrammet på www.vardforbundet.se klicka på sidor för chef och vidare 
på chefsförmåner.

Vårdförbundet är ett växande yrkesförbund som tillvaratar medlemmarnas fackliga intressen.  
Vi är 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor som arbe-

tar för en personcentrerad nära vård och ett hållbart yrkesliv.  
Tillsammans utvecklar vi villkor, yrke och vård

 
www.vardforbundet.se klicka på sidor för chef


