Handledarutbildning för Sjukhusfysiker
17–19 januari 2023
Att vara handledare innebär ett omfattande åtagande. Det ställer stora krav och
spänner över ett brett spektrum. Denna utbildning uppfyller Socialstyrelsens
föreskrifter 2015:8 för handledarskap och utgår från de olika förutsättningar - och
de krav som ställs på dig i ditt handledarskap.
I grunden baseras ett gott handledarskap
på självinsikt, kunskaper i kommunikation,
ledarskap och vuxenpedagogik samt
förmåga till utvecklande feedback och
bedömning av kompetens.
Under denna kurs tränar du förmågan att
planera och strukturera handledningen
och att ha ett coachande förhållningssätt.

Kursmoment
§
§
§
§
§
§

Förståelse för dina tolkningars inverkan på din kommunikation
Förståelse för, och användandet av, din beteendeprofil i ditt
handledarskap
Coachande samtal och feedback som kraftfulla handledarverktyg
Progressionsbedömning av ST-fysikerns skicklighet och
interaktion med patienter, kollegor och medarbetare
Praktiska HL-case
Regelverk för bedömning och frågestund

Utbildningen genomförs i internatform på Hotell Kristina, Sigtuna.
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Förberedande uppgift
Inför kursen genomför alla deltagare beteendeprofilen Everything DiSC®. Detta
genom att besvara ett webbaserat frågeformulär vars personliga inloggning
mejlas ut före kursstart. Kostnaden för beteendeprofilen ingår i kursavgiften.

CPD:

21 poäng

Datum:

17/1 med start kl. 10.00 och avslut kl. 15.00 den 19/1

Kursavgift:

8900 kr exkl. moms

Logi & Konferens

7275 kr exkl. moms

Anmälan:

Senast den 15 december via länken nedan:
https://forms.gle/qHFA2rpoBkchEqkf9

Vid avbokning senare än 4 veckor före utbildningens start debiteras 75 % av
totalt pris.
Vid avbokning senare än 2 veckor före utbildningens start debiteras 100 % av
totalt pris.

Kursplatser

Totalt 18 platser. Vid färre än 8 deltagare förbehåller sig Move Management rätten
att ställa in utbildningen.

Kursledare

Ylva Hörnqvist, Move Management
Information

Ytterligare information lämnas av Sara Hjalmarsson, sara.h@move.se
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