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Facilitering och stöd för kliniskt
Interprofessionellt Lärande och
Samarbete
Kompetensutveckling under 2 dagar för dig som
handleder studenter i interprofessionella team

H
I samarbete med Region Hovedstaden

Facilitering och stöd för kliniskt
Interprofessionellt Lärande och
Samarbete
Kompetensutveckling för dig som handleder studenter i interprofessionella team
Samarbetet mellan olika professioner inom hälso- och sjukvård samt den
personcentrerade vården är ett viktigt fokusområde som är ytterst relevant och som
får mer och mer uppmärksamhet. Interprofessionellt lärande och samarbete (IPLS)
kan vara en grundläggande tillgång som kan förena och förbättra arbetet med ett
interprofessionellt patientperspektiv, patientsäkerhet, kvalitetssäkring,
utbildningsplanering och lärande.
Interprofessionellt lärande och samarbete handlar om att professionerna arbetar mer
systematiskt med att lära med, av och om varandra. Detta sker med ett ömsesidigt
ansvar och respekt i samarbetet med varandra och med patienten. Facilitering av
interprofessionellt samarbete är ett professionellt tillvägagångssätt som har till
uppgift att hjälpa grupper eller team med att nå gemensamma mål genom processer
som involverar deltagarna aktivt.
Kursen är utvecklat i samarbete med Centre for Interprofessional Education,
University of Toronto, Canada och Center for HR i Region Hovedstaden i
Danmark. Kursen erbjuds till medarbetare inom Region Stockholm.

Syfte
Kursens övergripande syfte är att stärka handledarna så att de får kunskaper och
verktyg för att på bästa sätt kunna stödja studenterna i att samarbeta och lära i
interprofessionella team.

Lärandemål
•
•
•
•
•

Kunskap om kärnbegrepp inom Interprofessionellt Lärande och Samarbete
Kunskap om ett erkännande beteende
Kunskap om det goda teamsamarbetet
Kunskap om hur studenterna kan bidra till handledarteamets lärande och
utveckling
Kunskap om facilitering i en interprofessionell kontext

Utbildning – Hösten 2021

2

Du får färdighet i att:
•
•
•
•
•

Involvera studentens perspektiv i ett interprofessionellt sammanhang
Stödja och främja det goda teamsamarbetet i handledarteamet och hos
studenterna
Facilitera mindre interprofessionella grupper
Involvera och erkänna andra professioners erfarenheter och professionella
perspektiv
Initiera och stödja studenterna i att lära med, av och om varandra

Du får kompetens till att:
•
•
•

Använda din kunskap om interprofessionellt lärande och samarbete i det
dagliga arbetet med studenterna
Använda din kunskap om facilitering i ett interprofessionellt samarbete
Använda din kunskap om teamutvecklingsprocesser för att hitta rätt sätt att
facilitera grupper och team

Kursens innehåll:
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduktion och fördjupning till grunderna inom Interprofessionellt Lärande
och Samarbete (IPLS)
Det erkännande förhållningssättet som en grund i det interprofessionella
samarbetet
Vad är facilitering? Introduktion till verktyg för faciliteringsprocessen
Teamsamarbete och facilitering
Handledarteamet som förebild i det interprofessionella lärandet och
samarbetet
Utmaningar och konflikter i det interprofessionella lärandet och samarbetet
Rollerna som team- och professionshandledare samt direkt agerande i
respektive Profession
Feedback i interprofessionella team

Upplägg
Kursen består av två kursdagar som bygger på varandra. Kursdagarna innehåller
korta teoretiska avsnitt som varvas med praktiska övningar och diskussioner. Fokus
ligger på situationer där man arbetar med interprofessionellt lärande och samarbete.
Facilitering och teamsamarbete ingår som en grund i kursen. Deltagarna indelas i
interprofessionella team där kunskap om det goda teamsamarbetet tränas och stärks.

Dag 1 den 21 september 2021 kl 08:15-16:15
Dag 2 den 21 oktober 2021 kl. 08:15 – 16:15
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Lärtorget
Under kursens gång kommer det att tränas i reflektions- och färdighetsövningar i
det interprofessionella teamet. Övningarna skall medverka till att deltagarna lär
med, av och om varandra. Material kommer att läggas ut i Lärtorget före kursstart
och kommer vara tillgängligt även efter kursen.

Praktisk information
Kursens upplägg anpassas till rådande omständigheter. Kursen kommer hållas
digitalt och/eller fysiskt på Södersjukhuset. Viktig att planera för att kunna
närvara under båda dagarna. Mer information kommer närmare kursstart.
Deltagare som har 100 % närvaro på kursen erhåller kursbevis.

Urval av deltagare
1. Tid för inkommen anmälan
2. Kombination av professioner
3. Fördelning mellan enheter

Övrigt
•
•

Deltagande är kostnadsfri för anställda inom Region Stockholm.
Efter kursen planeras nätverksträffar som man bjuds in till för att fördjupa
sin kunskap och utbyta erfarenheter.
• Kursen utgår från kursen Facilitering av interprofessionellt lärande och
samarbete som är en 6,5 dagar lång kurs kring IPLS och facilitering. Den
riktar sig till alla medarbetare inom region Stockholm.
• Kursen finns med i ProCompetens.

Anmäl dig senast 29 augusti via Lärtorget,
sök i kurskatalogen efter kursens namn för att komma till anmälan.
Har du inte tillgång till Lärtorget maila malin.horngren@sll.se

Ansvariga
•
•

Malin Horngren, Center för IPLS, Region Stockholm,
malin.horngren@sll.se
Rene Ballnus, Center för IPLS (Interprofessionellt Lärande och Samarbete)
Region Stockholm, rene.ballnus@sll.se

Du är välkommen att höra av dig till någon av ovanstående vid frågor eller
funderingar kring kursen.
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