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2019-06-28 Utg 3 

Checklista chefer - Specialistkollegium 
 

År 1 
 

  Utse en specialistmentor till den blivande specialisten/kursdeltagaren (om inte detta 
redan är gjort, se dokument om specialistmentorer på Utbildningsenhetens hemsida 
för stöd om du behöver) 

  Diskutera kursdeltagarens personlig prestationsplan + sätta ett mål för år 1 (klart i 
september) 

  Förbered arbetsplatsen på att deltagaren kommer analysera ett team-möte 
  Efter första året, följ upp År 1 och diskutera ”specialistuppdrag” för år 2 samt gör 

eventuella justeringar i den personliga prestationsplanen (juni-sept) 
  

Bra att veta 
Kursdeltagarna kommer under första terminen att arbeta med interprofessionellt lärande och 
effektiva team. En uppgift är att intervjua en annan profession på arbetsplatsen. En uppgift är att 
titta på verksamhetens mål och eventuella etiska/juridiska implikationer. En uppgift är att kartlägga 
eventuella hinder för en specialistroll och finna lösningar på hindren.   
 
Under vårterminen arbetar deltagarna med feedback samt jämlik vård & personcentrerat arbetssätt. 
De får i uppgift att använda "Förstå mig rätt"-metodiken i minst ett patient/anhörigsamtal på 
arbetsplatsen. De kommer öva på att få och ge feedback i Kollegiet samt få i uppgift att ge 
konstruktiv feedback till en kollega/arbetskamrat (relevant, specifik och begriplig) samt be om 
feedback av en kollega/arbetskamrat. De förväntas också stämma av med sin specialistmentor inom 
verksamheten en gång/termin detta första år. Kurslitteratur är Babels Torn – Om Tvärprofessionellt 
teamsamarbete av Ingela Thylefors. 

 
 

År 2  
 

  Ge förutsättningar för att delta i evidensbaserad metodutveckling (exempel; 
implementera RMR/ gå igenom en rutin & uppdatera medarbetare på enheten/ 
utvärdera om vi följer RMR/riktlinje/delta i arbetet att implementera en metod eller 
rutin/delta i arbetsgrupp mm) 

  Ge förutsättning för deltagande i rekryteringsprocess på enhet/klinik 
  Efter andra året, följ upp År 2, sätt ett mål för År 3 och gör eventuella justeringar i den 

personliga prestationsplanen. Tänk över vilket sorts uppdrag som kan vara lämpligt 
under år 3 (handledning/konsultation) 

 
Bra att veta 
Kursdeltagarna kommer under år 2 arbeta med vad det innebär att leda professionen och 
specialistområdet, och vad kan det innebära i respektive verksamhet. De kommer få information och 
stöd för planering av sitt skriftliga specialistarbete. Tonvikt under år två är på att arbeta med 
evidensbaserad metodutveckling, enligt ovan, och det betyder att ni chefer har en viktig roll att styra 
dessa uppgifter. Kurslitteratur år 2 är Användbar Evidens – om följsamhet och anpassningar av Henna 
Hasson & Ulrica von Thiele Schwarz. 
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År 3 
 

  Ge ett handlednings- eller konsultationsuppdrag 
Bered plats för föreläsning i ngt av era forum, diskutera vad i specialistpsykologens 
lärande som kan vara lämpligt att dela med sig av/lära ut till andra 

  Efter det tredje året, följ upp År 1-3 och sätt mål för kommande specialistroll 
  
Bra att veta 
Kursdeltagarna kommer under år 3 att arbeta med att öka sin förmåga att ge stöd i form av 
handledning, rådgivning och konsultation samt att utbilda. Kurslitteratur år 3 är inte fastställt ännu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om du önskar mer ingående information hör av dig till kursledningen; Åsa Gustavsson 
asa.maria.gustavsson@vgregion.se eller Joakim Olausson joakim.olausson@vgregion.se . Det går 
också att få ett eget inlogg till Lärplattformen om du vill följa med mer i detalj i vilka uppgifter din 
medarbetare förväntas göra i Specialistkollegiet. 
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