
Kompetens- och verksamhetsutveckling

Tre webbföreläsningar i juni 
med start onsdag 3 juni 2020 
kl 09.00–11.00

Krisledning i Coronatider
Webbföreläsningar för MAS, MAR 
och  verksamhetschef i kommunal 
hälso- och sjukvård

Delta gärna i hela vår serie av tre webbföreläsningar så får du 
 inspirerande perspektiv på hela din styrning, ledning och kontroll 
av hälso- och sjukvårdsverksamheten i kristider. Du kan även välja 
enstaka webbföreläsningar. Föreläsningarna livesänds och kommer 
inte finnas tillgängliga efter föreläsningstillfällena.

Onsdag 3 juni kl. 09.00–11.00: 
”Att ta ett medicinskt ledningsansvar i kommunal 
hälso- och  sjukvård i kristid”
- MAS, MAR och verksamhetschef, vem gör vad i kristider?
- Lärdomar med anledning av Corona pandemin

Måndag 8 juni kl. 09.00–11.00: 
”Att skapa en öppen kriskommunikation, trygg 
patientsäkerhetskulturocheffektivimplementering
av nytt  erfarenhetsbaserat lärande” 
- Vad krävs för att nå ut med ny kunskap och information i kristider?
- Lärdomar som ytterst ansvariga med anledning av Corona-

pandemin?

Måndag 15 juni 09.00–11.00: 
”Atthakollpåkrisläget,följauppochutvärderaeffekter,
 analysera och bedöma risker samt rapportera till 
 vårdgivaren”
- Hur lägger man upp löpande riskförebyggande strategier, effektiva

egenkontroller och resultatbedömningar som visar på vad som funkar?
- Lärdomar som ytterst ansvariga med anledning av Coronapandemin?



AVGIFT
För anställda i Göteborgsregionens 
 kommuner subventioneras avgiften med 
medel från projekt Vårdens medarbetare.
För övriga är pris per föreläsning och 
deltagare 1 000 kronor exkl  moms. 

ANMÄLAN TILL ONSDAG 3 JUNI
görs direkt genom att klicka här.
Sista anmälningsdag: 1 juni 2020.

ANMÄLAN TILL MÅNDAG 8 JUNI
görs direkt genom att klicka här.
Sista anmälningsdag: 4 juni 2020.

ANMÄLAN TILL MÅNDAG 15 JUNI
görs direkt genom att klicka här.
Sista anmälningsdag: 11 juni 2020.

Anmälningarna är bindande och vid 
 återbud efter sista anmälningsdagen 
 debiteras full avgift. Anmäld plats kan 
alltid överlåtas till annan person inom 
organisationen. 

Vid frågor kring anmälan  kontakta 
kurs@goteborgsregionen.se.

UPPLYSNINGAR
Karin Westberg, tel. 031–335 53 88,
karin.westberg@goteborgsregionen.se

Susanne Walin Pettersson, 
susanne@2learn.se  070–334 00 56

INTEGRITETSPOLICY
När du anmäler dig till en kurs registreras 
dina personuppgifter i våra administrativa 
program. Läs mer om hur vi behandlar 
personuppgifter: 
www.goteborgsregionen.se/integritetspolicy

INNEHÅLL
Webbföreläsningar för MAS, MAR och verksamhetschef i kommunal 
hälso- och sjukvård med fokus på krisledning i Coronatider

www.goteborgsregionen.se

UPPLÄGG 
09.00–11.00 Livesänd webbföreläsning inkl. frågor och svar 

11.00–12.00 För den som vill stanna kvar svarar Susanne på 
frågor som kommit in under  föreläsningen och som 
inte tidigare besvarats.  

Inför varje webbföreläsningstillfälle kommer du få material för att läsa in dig 
på ämnet. 

TEKNIK  
Utbildningen sker i Teams live event och du kommer få en länk där du kopp-
lar upp dig till webbföreläsningen. Länken får du via mail någon dag innan. 

En rekommendation är att man laddar ner Teams-appen och lämpliga webb-
läsare att använda är Chrome, Microsoft Edge eller Firefox. 

Teams live event är ett verktyg där deltagarna kan medverka genom skrivna 
frågor och dela med sig av sina erfarenheter via en ”frågor och svar”-funk-
tion, men är inte med via bild eller ljud. 

UTBILDARE
Susanne Wallin Pettersson, 2Learn, är en 
ledande auktoritet inom landet kring hur 
kommunen kan säkerställa att hälso- och 
sjukvårdsarbetet fungerar hela vägen ut 
till brukaren. Susanne har i samarbete 
med Göteborgsregionen under drygt 10 år 
genomfört ett 8 dagars utvecklingsprogram 
för Mas, Mar och verksamhetschef som 
varit mycket uppskattat. Vi är glada att i 
dessa tider kunna erbjuda hennes stöd via 
webbföreläsning. 

Susanne genomför som projektledare och 
ansvarar för kunders räkning att utveckla 
kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 
2011:9. Susanne har drygt 20 års erfarenhet 
som kursledare och projektledare. Sedan 
2000-talet deltar även verksamhetschef för 
HSV i utvecklingsprogrammen för att skapa 
dels en stark verksamhetschef och dels ett 
effektivt och tillitsfullt samarbete med MA.

https://grbookit.goteborgsregionen.se/aktivitet/10991
https://grbookit.goteborgsregionen.se/aktivitet/10992
https://grbookit.goteborgsregionen.se/aktivitet/10995

