Prislista KasamDIALOGEN –
Salutogent Medarbetarskap
Prislista fr.o.m. 20200101
Abonnemangsnivå

Hur många?

Kostnad per år

Grundnivå

Inkluderar upp till 7
handledare/chefer

3 500 kr

Nivå 2

Vid fler än 7
handledare/chefer

Tillkommer kostnad på
500 kr per handledare/chef

Nivå 3

Vid fler än 30
handledare/chefer

Offert

Startkostnad
Pris 1 200 kr per Handledare/Chef (Engångskostnad). I Abonnemanget ingår en
startkostnad.
I startkostnaden ingår förutom Handledarinloggning, stödmaterial, instruktionsfilmer
mm även tillgång till den webbutbildning (3x2 tim) som vi genomför flera gånger per
år. Dessutom ingår handledning upp till 2x30 min.
Alla priser är exkl. moms
Övrigt
Vid beställning för fler än 20 chefer/handledare begär offert.

Här hittar du oss i sociala medier:

Svenska Hälsopromotion Gruppen AB
Lilla Torget 2, 441 30 Alingsås
T 0322-63 70 00 | F 0322-63 78 10
info@halsopromotiongruppen.se
www.salutogent.se

Prislista KasamDIALOGEN –
16, -30
Prislista fr.o.m. 20200101
Abonnemangsnivå

Hur många?

Kostnad per år

Grundnivå

Inkluderar upp till 7
handledare

3 500 kr

Nivå 2

Vid fler än 7
handledare

Tillkommer kostnad på
500 kr per handledare/chef

Nivå 3

Vid fler än 30
handledare

Offert

Alla priser är exkl. moms
Övriga förutsättningar
KasamDIALOGEN® syftar till att vara ett stöd att hitta individens egna resurser. Den
ska främja en utvecklingsprocess för människor i olika situationer i livet. För att
säkerställa hög kvalitet i handhavandet av kasamDIALOGEN® behövs särskild
förståelse och erfarenhet av att leda främjande/salutogena samtal. Vi
rekommenderar därför att oavsett tidigare kompetens ska den som ansvarar för
genomförandet av kasamDIALOGEN® i en grupp eller för enskilda individer, ha
genomgått utbildning för detta. Hälsopromotiongruppen genomför utbildning för
kasamDIALOG-handledare. Till abonnemanget för programmet hör också ett digitalt
instruktions- och utbildningsmaterial som till en del kan tillgodose denna utbildning.

Viktigt!
Det material och de texter som användaren/handledaren av kasamDIALOGEN® får tillgång till,
omfattas av skydd enligt lagen om upphovsmannarätt. Kopiering och spridning är förbjudet utan
medgivande av upphovsmannen.
För att värna verktygets kvalitet och goda rykte får ingen otillbörlig användning av
frågeformuläret/sammanställningen ske. Det bearbetningsprogram som utvecklats för
frågeformuläret/sammanställningen är en förutsättning för att kunna göra databearbetningen och
producera sammanställningen. Därför ska all bearbetning av data ske genom
kasamDIALOGEN.se och Svenska Hälsopromotion Gruppen. Brott mot lagen om upphovsrätt
kommer att beivras.

Här hittar du oss i sociala medier:

Svenska Hälsopromotion Gruppen AB
Lilla Torget 2, 441 30 Alingsås
T 0322-63 70 00 | F 0322-63 78 10
info@halsopromotiongruppen.se
www.salutogent.se

