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Att finna möjligheter att på ett kreativt och tryggt sätt gå från individ till  

sammanhangsperspektiv för att finna lösningar i utmanande situationer är syftet  

med utbildningen.   Detta sker genom att man utbildar personal i att leda  

nätverksmöten och i samband med detta skapar Nätverkslag.   

  

Ö vergripande  kurs beskrivning:   

-   Samtalsmetodik    

-   Ledarrollens funktion, personlig stil.   

-   Formen som verktyg för att påverka låsta situationer.   

-   Metakommunikation och reflektion som redskap.   

-   Teoretisk plattform: Systemteori, Nätverksteori, Lösningsfokus, Narrativ  

teori.   

-   Konflikt och krishantering.   

-   Framgångsfaktorer för goda möten .   

-   Att leda möten från inre till yttre dialog.   

-   Nätverksmötesprocessen; Förmöte,  mobilisering, nätverksmöte,  

uppföljningsmöte.   

-   Samordning och samverkan sprocesser .   

-   Övriga mötesformer; SIP, Vård möten, Akuta möten,  mm.    

  

Utbildningen varvar hela tiden teori och praktik där tonvikten ligger på praktisk  

användbarhet.  Deltagarna kommer  parallellt med detta ,   arbeta med det egna  

lagets utveckling, samt sina egna personliga kvalitéer som ledare.    

  

  



 

Mål: Med hjälp av ökad kunskap om mänskliga processer,   samtalsmetodik, olika   

mötesformer ,   samt   arbete med sin egen ledarstil och förhållningsätt   ska  

deltagarna efter slutförd utbildning förväntas leda nätverksmöten.   

  

                   

             

                              
  

  

Kursintyg ges vid högst  20  % frånvaro , Vid högre frånvaro görs individuell  

bedömning.   

  

Omfattningen är  1 2   dagar   fördelade  på  6   tillfällen  a två dagar. D ärem ellan  

kommer några hemuppgifter samt litteraturläsning.       

  

Kursansvarig a   är   Johnny Jakobsson och Bo Söderqvist.    

  
Lokal: Folkets Hus Gävle. Pris 15 000:-/ ex moms/deltagare. 

Kursstart: 2-3/2. Övriga datum och info lämnas i samband med  kursanmälan. 

 

    

  

Utöver kursavgiften tillkommer även  kurslitteratur i form av boken  

   ”Engagerande nätverksmöten, metod och praktisk tillämpning”, Gothia  
fortbildning. 

  

  

Anmälan görs till  johnny.jakobsson@priologab.se   

Bekräftelse om erhållen plats meddelas efter  sista anmälningsdagen.   

  

Ö vrig information om utbildningen   kontakta  Johnny Jakobsson 070 570 82 60       

el l er via epost, se adress ovan.   

  

För info om oss utbildare: www.priologab.se   

Referenser uppges i samband med intresseförfrågan.   

  

                                    


