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Motion 1  

Ge chefen kompetensutveckling på chefens villkor 

 

Inlämnad av 
Susanne Thorsell, Carina Bergman Ledarna inom vård och omsorg 

 

Bakgrund 
Många chefer inom vård och omsorg har idag en pressad arbetssituation. 

Verksamhetsutveckling för underställd personal går ofta före den egna kompetenshöjningen. 

Ledarna har ett omvittnat bra kursutbud för chefer och många medlemmar är mycket nöjda 

med de olika seminarierna/kurserna. Detta är en medlemsförmån som Ledarna som 

organisation har all anledning att vara stolt över. 

För att öka tillgängligheten och möjligheten för Ledarnas medlemmar att kunna ta del av 

kursutbudet utifrån sin egen agenda så föreslår Ledarna inom vård och omsorg att det 

kursutbud som erbjuds i ett fysiskt möte även kan erbjudas som ett webbinarium. 

Det ger även fler medlemmar på mindre orter möjlighet att delta. Miljöeffekten blir också stor 

då miljöpåverkan i form av minskat resande uppnås. 

Det innebär även att deltagarna kan ställa frågor och diskutera medan webbinariet pågår. 

 

Jag/vi yrkar att kongressen beslutar  

att Ledarnas kursutbud alltid ges i form av webbinarium så att fler medlemmar kan 

 ta del av kursutbudet oavsett var i Sverige man har sin arbetsplats. 

Motionssvar 

Förbundsstyrelsens yttrande 
Motionärerna önskar att Ledarnas kursutbud alltid ges i form av webbinarium så att fler 

medlemmar kan ta del av kursutbudet. 

Det gläder förbundsstyrelsen att motionärerna ligger på i frågan och på det sättet visar på 

både behovet av och intresset för Ledarnas seminarier och utbildningar. 

Ledarna jobbar intensivt med att digitalisera och tillgängliggöra så mycket material som 

möjligt för våra medlemmar under mottot: Ledarna i var chefs ficka. Motionärernas förslag 

ligger därför i linje med det redan inledda arbetet. Tyvärr är det inte så enkelt som att bara 

filma och lägga ut alla kurser och seminarier.  
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Sedan länge ligger filmade föreläsningar och liknande på Ledarna Play, på Ledarna.se, 

öppna för alla att ta del av. Dessa har dock inte varit särskilt välbesökta, trots att vi löpande 

lyft Ledarna Play i vår kommunikation.  

Förstudien för nya Ledarna Play visar tydligt att långa digitala format inte är efterfrågade, 

varför kansliet för närvarande arbetar med nya vägar för att tillgängliggöra utbildningar och 

verktyg i digitala format. Att komma till en lokal, fysiskt slå sig ner och delta i en utbildning 

eller på ett seminarium är något helt annat än att slå sig ner framför datorn hemma i köket. 

Erfarenheter visar att för att ett material ska bli attraktivt att ta del av via webben så måste 

det bearbetas, kortas och redigeras.  

Den utveckling av Ledarna Play och våra utbildningar i digitala format som kansliet arbetar 

med går dock helt i linje med motionärernas tankar. Förhoppningarna är att de första delarna 

av denna utveckling kommer att kunna rullas ut i slutet av 2020.  

När det gäller direktsända, interaktiva seminarier så är inte heller dessa särskilt attraktiva att 

ta del av digitalt. Om de inte är oerhört korta. De är dessutom än så länge mycket 

kostsamma, varför Ledarna fortsätter att prioritera hårt vid vilka tillfällen detta kan vara 

aktuellt. 

Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen beslutar  

att  anse motionen besvarad. 

 


