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Syfte 

HeLP ska leda till fördjupade kontakter mellan svenska lärosäten och 

en djupare förståelse för sektorns villkor och styrning. Programmet ska 

bidra till ökad självinsikt om ledarskapets utmaningar hos deltagarna. 

Särskild betoning läggs på att utveckla det personliga ledarskapet. 

Evidensbaserade metoder för verksamhetsutveckling ingår som en 

viktig del.   

Mål 

Efter HeLP ska deltagarna uppleva att de är bättre rustade för att 

arbeta med chefs- och ledaruppdrag på hög nivå. Kunskap och 

erfarenhet från programmet förväntas göra avtryck i deltagarnas chefs- 

och ledarskap.  

Programmets röda trådar 

 att skapa förutsättningar för en hög chefs- och ledarroll genom att 

göra den meningsfull, hanterbar och begriplig. 

 att arbeta med grundstenarna för att få en fungerande verksamhet 

med tydlighet i uppdrag, mål och roller samt ett lämpligt klimat 

och ett fungerande samarbete. 

 att använda en pedagogik som bygger på tre steg: Det individuella 

(först ge egen insikt) => det kollektiva (utbyta tolkningar i grupp) 

=> det organisatoriska lärandet (officiell status i organisationen). 

Förutsättningar 

En överenskommelse görs mellan den deltagande chefen/ledaren och 

vederbörandes rektor. Överenskommelse ska innehålla: målsättning 

med att delta i programmet, uppföljning av programmet, stöd på 

hemmaplan och närvaro. Rektor deltar vi Zoom vid avslutningstillfället 

den 22 augusti 2024 på eftermiddagen. 

Övrigt 

Platsen är Noors slott, Knivsta. https://noorsslott.se/ Varje tillfälle 

startar onsdag kl 16.00 och slutar fredag senast kl 12.00 varefter det 

serveras lunch. Bekräftelse om deltagande vid respektive pass görs till 

Pia Vallgårda, som nås på mejl: pia.vallgarda@suhf.se. Programledare 

är Lotta Löfgren Cassergren och Cecilia Agrell. Kontakta i första hand 

Lotta på mejl eller mobil: lotta.lofgren.cassergren@liu.se. Mobil 0734-

170 166. 

 

 

 

 

 

 

Mötestillfällen 

1-3 februari 2023  

Förväntningar på ledarskap inom akademin 

Villkoren för sektorn 

Mytodrama: Shakespears Henrik V  

12-14 april 2023 

Personligt ledarskap 

 

7-9 juni 2023  

Grupputveckling 

Ledningsgrupper  

 

6-8 september 2023 

Utvecklingsarbete 

Hållbart ledarskap 

 

8-10 november 2023 

Kommunikativt ledarskap 

Samtal om svåra frågor 

17-19 januari 2024  

Utvecklingsarbete 

Förändringshantering 

 

13-15 mars 2024 

Utvecklingsarbete II  

Kreativitet. Kollegialitet 

 

24-26 april  2024  

Media- och krishantering  

 

21-23 augusti 2024  

Avslutning tillsammans med deltagarnas 

rektorer 

Dessutom: Stöd på hemmaplan och ett 

individuellt samtal. 

I programmets styrgrupp ingår: Pam 
Fredman, ordf, Sigbritt Karlsson, vice ordf, 
rektor KTH, Peter Samuelsson, M3 Advice, 
Lars Ågren, HHS, Magdalena Malm, 
Curator & rådgivare, Kristina Palm, KI, 
Marita Hilliges, SUHF och Per Westman, 
UKÄ. Adjungerad: Yasmine Lundqvist, 
administrativt ledarskapsprogram, SUHF. 

 

https://noorsslott.se/
mailto:lotta.lofgren.cassergren@liu.se

