ORGANISATIONENS PÅVERKAN PÅ
INDIVID OCH GRUPP
Tid: 16-18 oktober 2018
Plats: Läkarförbundet, Villagatan 5, Stockholm
Kursavgift: 11 600, ej moms. Anmälan sker genom föreningens hemsida www.slf.se/sflf under fliken
Utbildningar.
Målgrupp: Utbildningen vänder sig i första hand till läkare under specialistutbildning i
arbetsmedicin/arbets- och miljömedicin och läkare verksamma inom företagshälsovård/arbets- och
miljömedicin, rehabiliteringsmedicin samt intresserade inom allmänmedicin.
2008 års ST-föreskrift
Kursen relaterar till del av delmål 10 i Arbets- och miljömedicin (att ha kunskap om organisationens
inverkan på individ och grupp samt om hälsofrämjande och förebyggande arbete) samt till delmål 10
i Allmänmedicin (att behärska initiering av, och medverkan i medicinsk och arbetsrehabilitering i
samarbete med samhällets övriga resurser) och för båda även till delmål 17 (ledarskapskompetens,
kunskap om egna funktionen samt rollen i organisationen samt förmåga till ledarskap) och delmål 18
(kunskap om organisationen samt styrning för bästa resursutnyttjande).
2015 års ST-föreskrift
Kursen kommer att omfatta delmål c5 samt delar av delmål a1, c1, c2 och c6 i tilläggsspecialiteten
Arbetsmedicin och grundspecialiteten Arbets- och Miljömedicin.
LIPUS-certifierad kurs nr XXX, för mer information titta på www.lipus.se
Kursbeskrivning: Hälsa, effektivitet och lönsamhet är varandras förutsättning. Det är viktigt i rollen
som företagsläkare/arbetsmedicinare/arbets- och miljömedicinare att ha kunskap om sambanden
mellan dessa tre. Kursen vill bidra till att ge ett ökat kunnande och en ökad nyfikenhet om hur
organisationen och dess utformning påverkar de individer och grupper som man träffar på i sitt
dagliga arbete. Kursen varvar föreläsningar samt praktiska övningar.

Tisdag den 16 oktober
Tid
09.00 – 09.30
09.30 – 10.00
10.00 – 12.30

Ämne
Kaffe med smörgås
Inledning
Vad är en organisation
Effekt av olika organisationstyper på individ och grupp

12.30 – 13.30

Lunch Villagatan 5

13.30 – 17.00

Motivation och organisationskultur. Grupparbete

Föreläsare
Karin Nord
Kjell Lindström

Johnny Hellgren

Onsdag den 17 oktober
Tid
08.30 – 08.40
08.40 – 12.30

12.30 – 13.30
13.30 – 17.00
19.00 – 21.00

Ämne
Reflektion över gårdagen
Organisatoriska faktorer och hälsa,
Krav/Kontroll – Effort/Reward-modellen,
Friska arbetsplatser
Nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö
Lunch Villagatan 5
Gränslöst arbete. Grupparbete
Gemensam middag med efterföljande diskussion

Föreläsare
Karin Nord
Ulrich Stoetzer

Marika Melin
Läkarförbundet

Torsdag den 18 oktober
Tid
08.30 - 08.40
08.40 – 09.40
09.40 – 10.10
10.10 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 14.40
14.40 – 15.00

Ämne
Reflektion över gårdagen
Hälsofrämjande ledarskap
Fikapaus
Framgångsrikt förändringsarbete främjar både individ
och verksamhet
Lunch Villagatan 5
Fortsättning med Framgångsrikt förändringsarbete
Grupparbete med fikapaus
Avslutning med kursutvärdering

Föreläsare
Karin Nord
Bo Angelöw
Bo Angelöw

Bo Angelöw
Bo Angelöw
Karin Nord

Kursledare
Karin Nord: företagsläkare Ådalshälsan, karin.nord@adalshalsan.se
Föreläsare
• Kjell Lindström: Föreläsare, trendspanare och författare med bakgrund som forskare och
lärare på Uppsala Universitet, kjell.lindstrom@noden.se
• Johnny Hellgren: Docent, Avdelningen för Arbets- och Organisationspsykologi, Stockholms Universitet,
jhn@psychology.su.se
• Ulrich Stoetzer: Psykolog och forskare Centrum för Arbets- och miljömedicin SLL, Institutet
för miljömedicin Karolinska Institutet, från april även på Arbetsmiljöverket
ulrich.stoetzer@ki.se

•
•

Marika Melin: Fil. Dr, Psykologiska Institutionen, Avdelningen för Organisationspsykologi, Stockholms
Universitet, marika.melin@psychology.su.se
Bo Angelöw: Docent och socialpsykolog, verksam vid Nova Futura, har 25 års erfarenhet av olika typer av
förändringsarbete, har skrivit flera böcker, www.novafutura.se

Kursansvarig
Jan Rosén, ordf. SFLF, jan.rosen@sflf.net

