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Systemiskt möte – reflekterande dialog 

Systemiskt möte är en metod som utvecklar och stärker arbetsgrup-

pens ”kollektiva intelligens”. Metoden främjar lärande och utveck-

ling i komplexa organisationer och skapar delaktighet och känsla av 

sammanhang.  

Genom att nyfiket och utforskande ställa frågor, lyssna och utbyta 

erfarenheter tar vi vara på varandras kunskap. Metoden skapar på det 

sättet förutsättningar för ömsesidig dialog och stärker samarbetet i 

gruppen.  

Det systemiska mötet startar med att en av deltagarna berättar en per-

sonlig berättelse som belyser ett aktuellt problem, dilemma eller 

fråga. Mötet leds av en samtalsledare och följer en logiskt strukture-

rad ram. Strukturen stimulerar deltagarna att tillsammans reflektera 

och synliggöra så många perspektiv som möjligt. Vilket skapar för-

utsättningar att hitta nya och alternativa sätta att handla. 

Innehåll 

Utbildningen bygger på en upplevelsebaserad inlärningsmodell där 

praktiska övningar följs av fördjupad dialog om systemiskt tänkande, 

systemteori och systemisk mötesmetodik.  

 

Målet är att utveckla deltagarnas förmåga att tänka, tolka och förstå 

komplexa sammanhang.  

Utbildningen består av tre delar 

Digitalt systemiskt möte i mindre grupp. Det finns två tillfällen, 9 

november och 23 november. När du anmält dig, gå in i programmet 

och välj det datum som passar dig bäst. 

Fysisk utbildning med övning av metoden 30 november klockan 8:30-16 

i Morbrors ådra på Centralsjukhuset Karlstad. 

Dokumentet ”Systemiskt möte, en introduktion" att läsa. 

Kursledare 

Lars Högblom  

Gun-Britt Hagenö 

 

Välkommen! 

 

Kliniskt träningscentrum, KTC 

Tid 
Första tillfället 
Tisdag 9 november 2021  
klockan 13:00-16:00 
eller 
Tisdag 23 november 2021  
klockan 13:00-16:00 
 
Andra tillfället  
tisdag 30 november 2021  
klockan 08:30-16:00 

 
Plats 
Första tillfället digitalt via 
Teams. 
Andra tillfället, Morbrors ådra, 
Operationshuset, Centralsjuk-
huset Karlstad 
 

Målgrupp 
Chefer och alla som i sitt ar-
bete stöter på och hanterar 
komplexa problem. 
 

Sista anmälningsdag 
Tisdag 2 november. 
 

Anmälan  
För anställa inom Region Värm-
land görs anmälan via Utbild-
ningsplattformen på regionens 
intranät. 
 
För övriga intresserade görs 
anmälan via inloggning till  
Utbildningsplattformen: 
https://regionvarm-
land.grade.se/Extern 

 
Kostnad 
Utbildningen är kostnadsfri.  

 
Information  
Gun-Britt Hagenö 
072-531 89 64 
gun-britt.hageno@regionvarm-
land.se 
 
Lars Högblom 
070-522 02 92 
lars.hogblom@regionvarm-
land,se 
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