
En specialanpassad utbildning i 

Praktiskt ledarskap och kommunikation för 
sjukhusfysiker 

COGNOSIS i samarbete med Svensk förening för Radiofysik 

 

Som sjukhusfysiker ansvarar du bl.a. för att säkerställa att regler implementeras och följs vad 
gäller strålning och strålskydd. Det är viktigt att få ut den kunskap man har som 
sjukhusfysiker så att övriga medarbetare på sjukhuset tar till sig den och använder den i den 
dagliga verksamheten. Som sjukhusfysiker är det viktigt att driva projekt, agera som informell 
ledare, ta initiativ, påverka, informera och leda förändringsarbete på det sjukhus man är 
verksam. Därför har vi utarbetat en utbildning i två steg i Praktiskt ledarskap och 
kommunikation. 

 

Mål med utbildningen i Praktiskt ledarskap och kommunikation 
Målet med utbildningen är att ge en gedigen utbildning i praktiskt ledarskap och 
kommunikation, för att stärka dig i din roll som informell ledare. Du får verktyg, teknik och 
träning som syftar till att öka din skicklighet att hålla presentationer och förhandla om 
resurser, prioriteringar m.m. Du lär dig en teknik för at få fram ditt budskap på ett tydligt och 
slagkraftigt sätt, du lär dig också att strukturera innehållet i presentationer och en effektiv 
metodik för att förbereda en presentation. Du får också lära dig att hantera svåra frågor och 
bemöta invändningar. 

• Konkret innebär det att du efter utbildningen ska kunna: 

• Genomföra en presentation på ett tydligt och professionellt sätt 

• Informera om teknik, fysik lagar och bestämmelser på ett intressant sätt 

• Få fram ditt budskap effektivt och övertygande 

• Få en bra struktur på dina presentationer 

• Använda ditt kroppsspråk för at backa upp ditt budskap 

• Argumentera för din sak och hantera invändningar 

• Sitta i förhandlingar, driva din sak, se till att ditt område blir prioriterat 

• Arbeta mer metodiskt när du förbereder och genomför viktiga möten 

• Grunderna i retorik – konsten att övertyga 

• Hantera nervositet och svåra situationer samt undvika negativa signaler vid 
presentationer 

• Använda bilder på ett verkningsfullt sätt när du presenterar. 

 



Utbildningens innehåll och upplägg 
Teoretiska genomgångar varvas med övningar, personlig feedback och återkoppling. Kärnan 
i utbildningen är verklighetsbaserade övningar och träning, med utgångspunkt från teori och 
verktyg. Du ska innan kursen förberett 2 till 3 egna presentationer respektive 
förhandlingsscenarios som du sedan finslipar och jobbar med under kursen. Målet är att du 
ska få en bank av argument inför dina kommande presentationer och möten. Videofilmning 
ingår. 

Tider för kursen: 
Steg 1: Presentationsteknik 3-4 november 2008 

Steg 2: Förhandlingsteknik 8-9 december 2008 

Plats: 
Mornington Hotel Bromma 

Kursavgift: 
14 000 kr i avgiften ingår kursmaterial, kaffe, lunch  

Logi: 
Eventuellt logi ordnas av kursdeltagaren. 

Anmälan: 
Anmälan görs senast den 26 september 2008 till Cecilia Ciscar på COGNOSIS  
Tel. 08-26 21 20  
Cecilia.ciscar@cognosis.se

 

 

https://mail.ssm.se/owa/redir.aspx?C=9773d05792464acba001707f1ce50d38&URL=mailto%3aCecilia.ciscar%40cognosis.se
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