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Leda Omställning



En interaktiv och effektiv ledarskapsutbildning uppdelad på 7 tillfällen under hösten 2021 och 
våren 2022, där ni som chefer får direkt hjälp och smarta verktyg att gemensamt lösa era 
utmaningar i omställningen till Nära Vård.

Under programmet får ni  ta del av de senaste ledarskapsteorierna och metoderna, där era 
erfarenheter tas tillvara och där vi fokuserar på de behov som ni står med i vardagen. 

Antalet platser är begränsat till 500 så passa på att boka i god tid. Först till kvarn! Varmt välkomna! 

Välkommen till Leda Omställning!



Stöd i omställningen till Nära Vård
I Örebro län har de politiska och tjänstemannaledningarna för Regionen och länets 
kommuner under 2021 tagit fram en gemensam målbild för omställningen till Nära 
vård. Samtidigt pågår arbetet med omställningen med full fart i många verksamheter. 
Med målbilden på plats finns det ett behov av att skapa framåtrörelse och ta vara på 
den kraft som finns i organisationerna genom att samla er som är chefer och 
processledare i regionen och kommunerna och ge er förutsättningar att kroka arm och 
tillsammans leda den här viktiga omställningen. 

Programöversikt Leda omställning
Programmet är uppbyggt för att vara så effektivt och interaktivt som möjligt, med 
kortare tillfällen i stor grupp varvat med konkreta övningar där ni får direkt hjälp att 
med smarta metoder för att gemensamt lösa de utmaningar kring omställning som ni 
står inför i vardagen.

1. Leda i komplexitet 26 november 2021  9-12 
2. Från nuläge till önskeläge 21 januari 2022 10-12
3. Digitalisering och design 18 februari  2022 10-12
4. Leda innovation 18 mars 2022 10-12
5. Organisationskultur 22 april 2022 10-12
6. Samskapande team 20 maj 2022 10-12
7. Strategiska partnerskap 10 juni 2022 9-12

Programmet är digitalt, har plats för 500 deltagare och består av 7 tillfällen med start 
26 november 2021 och avslut 7 juni 2022. 

Vid avslutat program har du som deltagare fått:
- Kunskap om och metoder för att leda omställning och förnyelse
- Ett stärkt nätverk för ökat utbyte, samarbete och samskapande 
- Gemensam förståelse för omställningen till Nära Vård
- Egna färdplaner för att gå till handling

Anmälan sker här: https://a.entergate.se/region_orebro_lan/ledaiomstallning
Sista anmälningsdag är 25 oktober. Antalet platser är begränsat till 500 så passa på att 
boka i god tid. Först till kvarn!

Programledare
Programmet leds av Klara Adolphson, VD och grundare av Innovation Leadership 
Group, som har över tjugo års erfarenhet av att stötta chefer i att utveckla sitt ledarskap, 
sin innovationsförmåga och sin förändringskompetens. Klara är utbildad Kaospilot, 
författare till två böcker om chefskap och förändring och initiativtagare till 
toppchefsutbildningen i digital transformation “Decoding X” på Stockholm School of 
Economics Executive Education. Klara är även en erfaren ledare och har haft flera 
ledarpositioner i organisationer som Doberman, Vinnova och PwC.

Ett program baserat på era behov
Vi kan lova er ett program där ni får ta del av de senaste ledarskapsteorierna och 
metoderna, där era erfarenheter tas tillvara och där vi fokuserar på de behov som ni står 
med i vardagen. 

Teamet bakom Leda Omställning

Programinformation Leda Omställning
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