
   Palliativmedicinare som leder 

Ramverk för utvecklingsprojekt 
När du väljer utvecklingsprojekt att arbeta med under ditt deltagande i ledarskapsprogrammet 

”Palliativmedicinare som leder” är det några förutsättningar som du bör fundera på.  

Syftet att koppla utvecklingsarbetet till ledarskapsprogrammet gör att du säkerställer tillfällen att 

tillämpa ditt ledarskap. En annan fördel är att din arbetsplats får en möjlighet att genomföra ett 

förbättringsarbete genom ditt ledarskap, ett vinna – vinna koncept för alla parter.  

Utifrån perspektivet att du får stöd av personlig coach och mentor i ditt ledarskap av 

utvecklingsarbetet blir dina förutsättningar att utvecklas som ledare goda. Du tar med dig praktiska 

och verkliga situationer in i de olika stegen i programmet och det stärker ditt lärande. 

När du ha dialog med din chef om val av utvecklingsarbetet vill vi ge er några punkter som stöd: 

 Välj ett utvecklingsområde som känns angeläget och viktigt för dig. 

 Det ska ha fokus på ett förändringsarbete (det innebär att utredningsarbete är ointressant) 

 Det ska finnas en fas av genomförande som börjar under tiden som ledarskapsprogrammet 

löper. Arbetet kan fortgå och avslutas efter ledarskapsprogrammets sista steg. 

 Utvecklingsarbetet ska grundas på ett behov som är identifierat av din enhet/organisation, 

ett verkligt behov. 

 För att genomföra förändringsarbetet ska olika aktörer vara inblandade, personer inom din 

enhet och gärna intressenter utanför din egen enhet. 

 Du ska ha förankrat utvecklingsarbetet med din närmaste chef för att säkerställa att du själv 

får tid för att driva arbetet och agera i din ledarroll. 

 Förändringsarbetet ska presenteras kortfattat på en sida (Syftet (varför är arbetet 

angeläget), övergripande mål (vad är det som blir annorlunda när arbetet är genomfört), 

tidsram, uppskattad kostnad och resursbehov utöver din egen insats, intressenter). 

Du behöver inte ha en fullt utvecklad ”projektplan” med in i ledarskapsprogrammet men ett utkast 

som beskriver din ide. 

  


