
Välkommen att inspireras 
på chefs/ledarinternat!

Datum: 14-15 september

Tid: 12.00 den 14 september  – 13.00 den 15 september

Plats: Arken Hotel & Art Garden Spa, Göteborg 

Vårdförbundet önskar att du ska få inspiration och möjlighet att träffa kollegor från Halland, 

Västra Götaland och Värmland.

Dagarna varvas med föreläsningar och härliga diskussioner.

Möjlighet att få ett enskilt coachande ledarskapsmöte med Vårdförbundets diplomerade coacher 

och tid för utbyte och rekreation.

Föreläsning i kommunikation, personcentrerat förhållningssätt samt är det positivt att tänka negativt?

Passa på att få inspiration, träffas och må bra.

Anmälan senast 14 augusti via vår hemsida, Aktiviteter och utbildningar.

https://aktiviteter.vardforbundet.se/ActivityInformation/2851


Program torsdag eftermiddag
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Efter den inledande lunchen hälsar Vårdförbundets chefsspecialist 

Torbjörn Severin dig välkommen! 

Torbjörn leder oss genom de två dagarna som moderator. Han 

bjuder in till reflektion och samtal mellan föreläsningarna.

Coachande ledarskap

Vårdförbundet erbjuder dig som chef och ledare möjlighet till personlig och 

professionell coaching. Coaching är en metod där du kan ta fram din 

inneboende potential. Du blir coachad inom chef- och ledarskap och får 

verktyg att växa mer i din roll. Marianne Hiller och Ellen Salén Wettergren 

är professionellt utbildade coacher. De arbetar också som chefsspecialister 

för Vårdförbundet. Under internatet har du möjlighet att testa på speed 

coaching.

Det glädjerika & kommunikativa ledarskapet

Föreläsare Tomas Eriksson är ingenjören som blev inspiratör och organisationskonsult 

– med arbetsglädje som specialitet. Det glädjerika ledarskapet handlar om hur du som 

chef och ledare med enkla medel ger mer plats för din egen arbetsglädje. 

”Ju mer arbetsglädje du har desto mer får du uträttat, desto lättare att hantera 

utmaningar och desto mindre stress kommer du uppleva.” 

Efter kaffet på torsdagen utlovar Tomas mängder med uppslag på vad du själv kan göra 

– i det lilla och i det stora - för att öka både din egen och dina medarbetares arbetsglädje.

Kvällen avslutas gemensamt med en tvårätters middag och efterföljande kaffe.
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Program fredag förmiddag

Fredagen startar med ett samtal mellan Torbjörn Severin och Lena Wetterlund.

Lena är vinnare av SydVästenpriset 2017. Priset premierar chefer inom välfärden i Västra 

Götalandsregionen som medvetet och engagerat har verkat för ett långsiktigt, hållbart, kvalitativt och 

utvecklande ledarskap. Lena arbetar som vårdenhetschef vid Medicinavdelning 2 på Södra Älvsborgs 

Sjukhus.

Ur inlämnad motivering: ”Lena Wetterlund har ett engagerat ledarskap, är lyhörd för medarbetarna. Hon 

arbetar med kontinuerliga förbättringsarbeten i både stort och smått. Hon ser varje medarbetare och tar 

till vara dennes unika kompetens för att enheten ska nå verksamhetens uppsatta mål.”

Negativt tänkande?

Dagarna avslutas av Ida Hallgren, doktorand i praktisk filosofi, med att reda ut om det är 

positivt att tänka negativt eller när är det negativt att tänka positivt? 

Alltfler har börjat ifrågasätta normen om positivt tänkande och att ständigt behöva ”gilla 

läget”. Med inspiration från stoiker och pessimister, buddhism och småländskt svårmod visar 

filosof och psykolog Ida Hallgren på alternativa förhållningssätt. Välkommen till en 

föreläsning där vi utvinner det bästa ur det negativa tänkandets guldgruva. Släpp loss 

pessimisten i dig!

Internatet avslutas med lunch.



Övrig information

Internatet är kostandfritt för medlemmar i Vårdförbundet. 

Förlorad arbetstid och resor står du själv för.

Övernattning sker i enkelrum.

Ev allergier anges vid anmälan. 

Sista anmälan via aktivitetsportalen är den 14 augusti
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Arken Hotel & Art Garden Spa -

Göteborg

Nordatlanten 100, Göteborg

Hitta hit Arken Hotel & Art 

Garden Spa - Göteborg

Vid frågor kontakta 

Värmland: Eva Strandh, eva.strandh@vardforbundet.se Helen Engström, helen.engstrom@vardforbundet.se

Halland: Camilla Tellström, camilla.tellstrom@vardforbundet.se

Västra Götaland: Mariette Björk, mariette.bjork@vardforbundet.se Martin Håland, martin.haland@vardforbundet.se

Stina Wernstedt, christina.wernstedt@vardforbundet.se

VÄLKOMNA!
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