
Nätverket för Chefer på Sveriges operationsavdelningar  

Föreläsare

Sandra
Månsson

Thomas
Jordan

NÄTVERKET FÖR

Chefer

Program
Dag 1 16 mars

12.00 Lunch

13.00 Rundabordsdialog - hur bemannar du din operationsavdelning?

14.30 Fika

15.00 Magnetmodellen 

16.30 Refl ektion från Magnetmodellen, rundbordsdiskussioner 

18.30 Middag

Dag 2 17 mars

08.15 Samling med refl ektion av gårdagen 

08.30 Förstå och hantera konfl ikter på arbetsplatsen

10.00 Fika

10.15 fortsättning... Förstå och hantera konfl ikter på arbetsplatsen

11.45 Chefsrådet

12.00 Lunch

Var: Sheraton Stockholm Hotel

Kostnad: 5 650 kr ex moms, inklusive lunch x 2, kaff e x 2, middag 
och övernattning på Sheraton Stockholm Hotel.

Anmälan: rfop.se/utbildning och evenemang

Nätverket för Chefer är ett exklusivt nätverk för dig som är chef eller ledare inom operationsverk-
samhet i Sverige. Oavsett professionsbakgrund är du välkommen att nätverka, inspireras och diskute-
ra aktuella frågor gällande ledarskap och operationssjukvård. Du behöver inte vara medlem i Riksför-
eningen för operationssjukvård för att delta i nätverks träff ar eller chefskongress.

16 – 17 mars 2023, nätverksträff  lunch till lunch
Till årets första nätverksträff  har vi bjudit in två inspirerande föreläsare, Sandra Månsson och Thomas 
Jordan. Vi kommer att ha rundabordsdialog med en aktuell frågeställning, hur bemannar du din opera-
tionsavdelning? Hur ska jag som chef attrahera den nya generationens medarbetare? Svårt att behålla? 
Tips kring rekrytering, ska vi arbetsväxla?

Magnetmodellen är en organisationsmodell för hälso- och sjukvården som innebär att sjuksköterskors 
ledarskap och kompetens tas tillvara och att sjuksköterskor ges mandat på alla nivåer inom verksamheten. 
Samverkan i teamet, professionsutveckling och kvalitetsutveckling är centrala delar som bidrar till att ge den 
bästa evidensbaserade vården. Sandra Månsson, sakkunnig på Svensk sjuksköterskeförening, ska ge oss kun-
skap om modellen och dess innehåll, hur den kan appliceras i en svensk kontext och aktuell forskning.

Förstå och hantera konfl ikter på arbetsplatsen
Thomas Jordan ger en introduktion till grundläggande konfl iktkunskap, med stöd av den lilla skriften 
Konfl iktlathund för chefer och personalspecialister behandlas konfl ikters tre nivåer, konfl ikters hårda kärna, 
Galtungs konfl ikttriangel och konfl iktinterventionsmatrisen. Thomas Jordan är lektor i arbetsvetenskap 
vid Göteborgs universitet, utbildare i konfl ikthanteringsmetodik.

Boka 2023

14 - 15 september
Nätverksträ� 
lunch till lunch

1 december
Che� onferens

Inbjudan

Anmäl dig här!


