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1. FÖRUTSÄTTNINGAR
Studierektorerna för ST-tandläkare inom Folktandvården i Sverige har behov av en grundläggande
studierektorsutbildning. Utbildningen ska uppfylla, och grunda sig i kraven på studierektorsrollen i
den nya författningssamlingen HSLF-FS 2017:77.

Utbildningen ska innehålla såväl strukturella och regulatoriska moment som praktisk och pedagogisk
träning i ledarskap och kommunikation. Utbildningen skall ses som ett träningsprogram där
färdigheter i studierektorskapet tränas under programmets utbildningsdagar.

2. UTBILDNINGSBESKRIVNING
Kurslängd
3 dagar i internatform.

Krav för deltagande
Du ska vara legitimerad specialisttandläkare och inneha, eller komma att inneha, en
studierektorstjänst. Du ska ha genomfört den beteendeprofil, DiSC®, vars personliga inloggning
mejlas ut före kursstart. Kursen genomförs i internatform och du förväntas delta även kvällstid.

Antal kursdeltagare
Maximalt 16 deltagare.
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Kursmål
Kursen innehåller moment som motsvarar de som ges i handledarutbildning för specialisttandläkare
och uppfyller kraven för att utses som studierektor enligt HSLF-FS 2017:77.

Kurslitteratur
Kursbok och träningsbok delas ut vid kursstart.

Kursmoment
Jag som studierektor

>
>
>
>
>

Min värderingsgrund och bakgrund och dess betydelse för studierektorsrollen
Studierektorns ansvar och befogenheter
Min kommunikation och mina drivkrafter utifrån beteendeprofilen DiSC
Socialstyrelsens krav på studierektorsrollen
Bedömning och bedömningsträning

Jag som ledare

>
>
>
>

Ledarkommunikation och situationsanpassat ledarskap
Feedback och coachmetodik som ledarverktyg
Retorik som ledar- och påverkansmetod
Träning I mötesledning och mötesdesign

Jag som företrädare för tandläkarprofessionen

>
>
>
>
>

Att förstå och fungera I en politiskt styrd organisation
Samarbete och samverkan
Facilitering och påverkan
Att leda förändringsprocesser
Min egen utvecklingsplan som studierektor
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Pedagogik och metodik
Kursen ska ses som ett träningsprogram. Programmet följer en forskningsbaserad pedagogik som i
dagligt tal brukar kallas för upplevelsebaserat lärande eller aktionslärande. Pedagogiken bygger på
tre metoder:

> Processinriktad inlärning
> Upplevelse- och problembaserad inlärning
> Handlings- och reflektionsorienterad inlärning
Den metodik som används utgörs av lärande samtal med feedback, verklighetsbaserad
samtalsträning i triadform, observation, insiktsövningar och coachande samtal. Pedagogik och
metodik knyts samman med hjälp av aktiv reflektion, både på individ- och gruppnivå.
Alla dagar genomförs med en MOVE-konsult som har flera års erfarenhet av både Handledar- och
Studierektors-utbildningar. Programmet är uppbyggt utifrån att kursdeltagarna arbetar och utför
uppgifter gemensamt. Därför förväntas ett aktivt deltagande från samtliga kursdeltagare.

3. KONSULT FRÅN MOVE MANAGEMENT
Följande konsulter erbjuds i detta uppdrag:
>
>

Gunnar Hernborg
Nancy Nordanstad

Ytterligare två konsulter som är behöriga att genomföra handledarutbildningar finns att tillgå inom
Move Management AB om så önskas.

4. REFERENSUPPDRAG
Move Management AB har ett flertal uppdrag som genomförare av studierektorsutbildning
studierektorer för ST-läkare.
I följande förteckning finns några av de uppdragsgivare vi genomfört motsvarande
handledarutbildningar för – varav flertalet fortfarande är beställande:
>
>
>
>
>

Västra Götalandsregionen
Region Skåne
Region Östergötland
Region Halland
Region Gävleborg
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5. INVESTERING
Konsultarvode följer motsvarande nivå vid studierektorsutbildning hos våra avtalsupphandlade
uppdragsgivare som t ex Region Östergötland.
Konsultarvode:

20 000 kr/utbildningsdag

Disc-profil, kurslitteratur och bedömningsverktyg inkl. guide:

1 900 kr/kursdeltagare

För att säkerställa kvalité i genomförande och inlärning för deltagarna arbetar vi 2 konsulter i
uppdraget vid en gruppstorlek på 12-16 kursdeltagare.
I samtliga belopp ingår planerings- och förberedelsearbete. Inga övriga kostnader tillkommer.

6. AVBOKNINGSREGLER
Vid avbokning av inplanerade uppdrag tillämpar vi följande avbokningsregler:
>

Vid avbokning 1 månad före första genomförandedag debiteras 0 % av priset.

>

Vid avbokning 3 veckor före första genomförandedag debiteras 50 % av priset.

>

Vid avbokning 1 vecka före första genomförandedag debiteras 100 % av priset.

>

Eventuella kostnader för bokade resor och övernattningar som inte går att avboka,
debiteras till 100%.

Med vänlig hälsning

Nancy Nordanstad och Gunnar Hernborg
Move Management AB
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