Handledarutbildning för specialister
Tid & plats
9-11 december 2020 på Ekhagen Kurs & Konferens, Grimslöv (internat)
Målgrupp
Läkare, alla specialister Region Kronoberg
Innehåll:
• Kortare föreläsningar om pedagogik och lärande, struktur för ST, regelverk,
kompetensvärdering och praktiska tips.
• Praktisk träning i handledning, återkoppling och kompetensvärdering utifrån
deltagarnas inspelade filmer samt egna exempel i komplicerad handledning.
Görs i en liten grupp med grupphandledare.
• Egen reflektion och reflektion i grupp kring den personliga handledarrollen,
kommunikation och etiska dilemman i handledarsituationen.
Utbildare:
Kursledningen, samt ytterligare läkare från slutenvård och primärvård i Region Kronoberg deltar
som föreläsare och grupphandledare.
Externa och interna föreläsare inom lärande och återkoppling.
Prioritering av sökande:
1. Har ingen handledarutbildning alls och har/planeras för handledaruppdrag för
ST- eller BT-läkare.
2. Har gått handledarutbildning som ST-läkare men inte som specialistläkare.
3. Har gått handledarutbildning för specialistläkare tidigare, men det var länge sedan.
Antal deltagare: ca 20 st - Deltagaravgiften är centralt finansierad.

Förberedelser:
• Inspelning av film där du som deltagare handleder en adept,
används i gruppövning.
• Läsning av kortare litterär text med reflektionsuppgift.
• Ta med fall kring tex ”den svåra handledningen” till
gruppövning.
Instruktion för förberedelseuppgifter skickas ut minst två
månader innan kursstart. Räkna med att avsätta en arbetsdag
innan kursen för förberedelser.
Anmälan
Anmälan mottages tacksamt snarast möjligt via denna länk,
dock senast den 30 augusti!
Boka in i din kalender och anmäl till din schemaläggare redan nu.
Vänta inte tills ni får bekräftelse efter anmälningstidens utgång.
Information
Vid frågor om din anmälan kontakta kursadministratör Jenny Hedin,
jenny.hedin@kronoberg.se
Vid frågor om kursinnehåll kontakta kursledningen; Mats Roman eller
Minna Markljung, se nedan.

Välkomna!
Mats Roman, mats.roman@kronoberg.se
Överläkare Medicinkliniken Växjö
Minna Markljung, minna.markljung@kronoberg.se
Övergripande studierektor ST Region Kronoberg
Överläkare Medicinkliniken Växjö

HANDLEDARUTBILDNING
FÖR LÄKARE I REGION
KRONOBERG

Handledarutbildning i
LEK-kursen i ST
räcker för att som färdig
specialist själv börja
handleda ST-, AT- och
BT-läkare.
Handledarutbildning
för specialister - en
fördjupning som
rekommenderas för alla
specialistläkare som har
startat eller ska starta ett
handledaruppdrag.
Innehållet anpassas så att
det passar även för dig
som inte har gått
handledarutbildning
under din specialiseringstjänstgöring (ST) i
Sverige eller annat land.

