ESTHER förbättringscoach-utbildning 2020/2021
Vill du vara med och bidra till bättre vård och omsorg för Esther?
ESTHER är ett samarbete mellan kommuner, vårdcentraler och sjukhus. Tillsammans med Esther arbetar vi för
att göra Esthers dag så bra som möjligt. I ESTHER finns patienter, brukare samt ESTHER-förbättringscoacher som
ett naturligt stöd i ständiga förbättringar. Vad är bäst för Esther? är kärnfrågan för att utveckla
personcentrerad vård. Följdfrågorna därefter blir ”Vilka behöver då samverka?” och ”Vilka förbättringar behöver
göras?”
För vem?
Alla yrkesgrupper inom vård och omsorg från
kommunal verksamhet, vårdcentral eller sjukhus.
Närmaste chef behöver ge ett aktivt stöd till
förbättringscoachen. Viss datorvana krävs.
Innehåll
 ESTHER - personcentrerat arbetssätt
 Förbättringskunskap
 Coaching
 Samverkan/nätverk
 Genomföra ett förbättringsarbete tillsammans
med arbetskamrater och Esther på din
arbetsplats utifrån vad som är bäst för Esther.
Förbättringsområdet bestämmer du tillsammans
med din chef som också stödjer dig i
förbättringsarbetet.
 Redovisning av förbättringsarbete och avslutning
med ESTHER-tårta
Utbildningstillfällen
Inför utbildning Egna förberedelser cirka 2 timmar
8 okt 2020
8:30–16:30 Qulturum, Jönköping
inkl. chefer på fm
7 dec 2020
8:30–16:30 Qulturum, Jönköping
3 – 4 feb 2021 Internat Hestraviken, Hestra
18 mar 2021
8:30–16:30 Qulturum, Jönköping
28 apr 2021
8:30–16:30 Qulturum, Jönköping
Slutet maj 2021 Utvecklingskraft (en av dagarna),
Jönköping, inkl. chefer på em.
Rekommendationen är att schemalägga minst
8 timmar/månad utöver kurstillfällena.

Anmälan
Du anmäler dig senast tisdagen 1 september i
ESTHER:s kalender. Kurs genomförs vid minst 20
deltagare.
Kostnad per deltagare
Kommun: 7 500 kronor exkl. moms.
Region Jönköpings län: 2 000 kronor. Resterande
kursavgift bekostas av Regionen.
Avgiften faktureras vid start och återbetalas inte efter
1 november. I priset ingår kurslitteratur, lunch, fika,
internat, samt deltagaravgiften för dag ett på den
nationella konferensen Utvecklingskraft i Jönköping.
Frågor?
Karin Börrisson, karin.borrisson@rjl.se
Kursansvariga
Susanne Lundblad, Region Jönköpings län
Anetthe Jovanovic Karlsson, Kommunal utveckling
Estherrepresentanter med flera.
Övrig information
Kontaktuppgifter delas mellan deltagarna under
utbildningen för att möjliggöra gruppuppgifter.
ESTHER förbättringscoacher ingår efter utbildningen
i ESTHER nätverk och därför publiceras namn och epostadress på ESTHER:s webbplats. Med reservation
för att fysiska träffar kan ersättas med digitala p.g.a.
ev. rådande restriktioner.
Läs mer om ESTHER på http://plus.rjl.se/esther

