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SUMMIT 2015
1 DECEMBER 2015 • UPPSALA KONSERT & KONGRESS, UPPSALA

 1 högintressant dag - möt kunder från hela Sverige på ett ställe  

 + 300 beslutsfattare från Life Science-laboratorier på plats

 18 aktuella anföranden

 Möjlighet att presentera ett högaktuella praktikfall 

 Utställningen är en integrerad del av konferensen med mycket tid för nätverkande

 Matchmaking - möjlighet att förboka möten med utvalda deltagare

NATIONELL KONFERENS OCH MÖTESPLATS 

 Varför bör du delta som partner på evenemanget?

BEGRÄNSAT ANTAL UTSTÄLLNINGSPLATSER - BOKA DIN PLATS IDAG!  
Kontakta Robert Kwok tfn: 070-091 15 87 | e-post: robert.kwok@abilitypartner.se

ERBJUDANDE:  

Boka ditt paket  

INNAN DEN 15 MAJ så erhåller du  

5 000 kronor i rabatt. 



08:30 Registrering med morgonkaffe

09:00 Moderatorn inleder konferensen

GEMENSAMT PASS

09:05 Hur du arbetar med kvalitetssäkring och kvalitetskontroll för tillförlitliga resultat  
n Vilka tillgängliga standardiserade metoder passar din verksamhet bäst
n Hur du arbetar med validering av olika standardiserade metoder
n Så kan du säkerställa att resultaten optimeras gällande - precision, riktighet och robusthet

GEMENSAMT PASS

09:35 Så arbetar du framgångsrikt med att skapa långsiktiga leverantörsrelationer 
n Hur du tar ett strategiskt val av vad som bör göras internt och vad som bör outsourcas
n Så utvärderar du olika leverantörsalternativ - kvalitet vs pris
n Hur skiljer sig inköp åt avseende t.ex. teknik, utrustning, förbrukningsartiklar och råmaterial  
 - hur lägger du upp strategin för de olika områdena
n Så skapar du ett långsiktigt samarbete och effektivt partnerskap som gagnar båda parter
n Hur arbetar du framgångsrikt med att säkra leveranstider samt kvalitetssäkra tillgången på råmaterial 

10:15 Nätverkande, matchmaking och förmiddagskaffe

GEMENSAMT PASS

10:50 Hur du utnyttjar modern teknologi för att skapa ett effektivt laboratorium 
n Vilken ny teknik finns tillgänglig på marknaden och vilka möjligheter ger det dig
n Så optimerar du användandet av mätinstrument, analys- och diagnosverktyg samt andra hjälpmedel för att säkerställa tillförlitligheten
n Hur du ser till att välja den teknik som passar just din verksamhet bäst

12:00 Lunch och nätverkande
 
GEMENSAMT PASS

13:00 Hur du skapar ett effektivt medarbetarskap där samtliga anställda aktivt bidrar till att nå  
organisationens mål
n Hur du skapar ett team där medarbetarnas personligheter, kompetens och bakgrund kompletterar varandra på ett bra sätt
n Så hittar du nya former för att få hela gruppen att dra åt samma håll
n Hur du ser till att skapa ett driv i organisation och tar tillvara på den befintliga kompetensen
n Så tar du till vara på de möjligheter som ges i en multikulturell organisation - mångfald som ökar konkurrenskraften

 11:30 SEMINARIEPASS MED PARALLELLA SPÅR

SEMINARIESPÅR A  
Hur du lever upp till de krav på 
kvalitetssäkring och kontroll 
av mätinstrument, proces-
ser, produkter som ställs från 
nationella och internationella 
myndigheter

n Hur ser reglerna ut från natio-
nella respektive internationella 
myndigheter

n Så ser du till att leva upp till kra-
ven utan att förlora effektivitet

n Hur du optimerar din effektivi-
tet, säkerhet och kvalitet genom 
att koppla ihop organisationens 
strategi och mål med myndigheter-
nas regler

SEMINARIESPÅR B 
Så kan du genom samloka-
lisering av laboratorieverk-
samheten på sjukhus få bättre 
kvalitet och effektivitet 

n Vilka är fördelarna respektive 
nackdelar med samlokalisering av 
laboratorieverksamheten?

n Är samlokalisering endast ett 
sätt att minska på personalen men 
behålla samma utfall?

n Så planerar och genomför du 
framgångsrikt ett samlokaliserings-
projekt

SEMINARIESPÅR C 
Hur du kan effektivisera ditt 
arbete samt möjliggöra fram-
gångsrik collaboration

n Så tar du fram arbetsproces-
ser och metoder som möjliggör 
effektivare arbete samt framgångs-
rikt samarbete med kollegor och 
partners

n Hur delandet av information och 
data med kollegor och samarbets-
partner kan förbättra kvalitet och 
utfall för samtliga parter

n Så använder du dig av Electronic 
Laboratory Notebooks för att struk-
turera ditt arbete samt möjliggöra 
effektiv delning av information och 
data

SEMINARIESPÅR D 
Kommer automatiserings- och 
robotteknik att i framtiden 
ersätta behovet av anställda på 
laboratoriet? 
n Kommer människan att ersättas 
av maskiner i laboratoriet? 
n Vilka är fördelarna respektive 
nackdelarna med automatisering?
n Hur du använder automatise-
rings- och robotteknik som ett bra 
komplement till mänsklig arbets-
kraft där fokus ligger på säkerhet 
snarare än endast effektivitet
n Vad bör du tänka på när du  
implementerar automatiserings- och 
robotteknik i en laboratoriemiljö
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14:50 Nätverkande, matchmaking och eftermiddagskaffe 

GEMENSAMT PASS

15:30 Så planerar och skapar du ett säkert, välfungerande laboratorium med inspirerande arbetsmiljö
n Vilka långsiktiga mål har ni och vad vill ni kunna uppnå med ert framtida laboratoriearbete?
n Hur du skapar ett laboratorium där fokus ligger på användarnas processer, flow, flexibilitet och föränderlighet
n Så kan framtidens laboratorium påverka och bidra till effektiva samarbeten
n Hur du bör tänka gällande teknik, akustik, ventilation, ergonomi, inredning och säkerhet i laboratoriet
n Så balanserar du säkerhet, kvalitet och effektivitet med en god och trevlig arbetsmiljö

GEMENSAMT PASS

16:10 Paneldebatt: Så ser vi till att öka den nationella och regionala konkurrenskraft för laboratorier 
inom Life Science-sektorn och sätter kompetensen och kunnandet på världskartan?  
n Hur kan vi tillsammans arbeta för att säkra befintliga laboratoriejobb och skapa nya inom Life Science-sektorn
n Så ser vi till att vid nedläggningar av Svenska laboratorier behålla kompetenta laboratoriemedarbetare inom Sveriges gränser och inte förlora  
 dem till andra länder
n Hur vi samarbetar inom och över geografiska klustergränser och stärker Sveriges konkurrenskraft inom Laboratorieområdet
n Så kan vi på bästa möjliga sätt skapa fler laboratoriearbeten i Sverige och kapitalisera på vår kompetens och kunnande
 

16:50 Konferensen sammanfattas av moderatorn

17:00 Dagen avslutas - Life Science Lab Cocktail

SEMINARIESPÅR A
Så tar du fram och  
implementerar processer och 
arbetsmetoder som förbättrar 
kvalitet, effektivitet och säkerhet

n Hur du karlägger och identifierar 
svagheter och styrkor i befintliga 
arbetsprocesser och metoder

n Vad du bör tänka på när du vill 
förbättra kvalitet, effektivitet och 
säkerhet inom laboratoriet

n Vilka processer och arbets- 
metoder finns tillgängliga och vilka 
passar just din organisation bäst?

n Så kan du arbeta med Lean  
metoder i laboratoriet för kontinuer-
liga förbättringar

SEMINARIESPÅR A
Så minimerar du mätosäker- 
heten och optimerar tillförlitlig-
heten i laboratoriearbetet

n Vilka tillgängliga standardiserade 
metoder passar din verksamhet 
bäst?

n Hur du arbetar med validering av 
olika standardiserade metoder

n Så kan du säkerställa att  
resultaten optimeras gällande  
- precision, riktighet och robusthet

SEMINARIESPÅR B
Så ökar du kvalitet och  
effektivitet genom att  
laboratoriet blir en naturlig del i 
produktionsflödet

n Så kartlägger du tillsammans 
med andra avdelningar hela arbets-
processen från ax till limpa

n Så samarbetar du framgångsrikt 
över avdelningsgränserna och 
sätter vikten av ett framgångsrikt 
laboratoriets arbeta på kartan

n Hur du ser till att laboratoriet 
effektivt bidrar till att organisatio-
nens mål uppnås - anpassning 
av arbetsprocesser, metoder  och 
arbetssätt för bästa möjliga resultat

SEMINARIESPÅR B
Hur du arbetar med att samla 
in och analysera data på bästa 
möjliga sätt 

n Hur du väljer rätt statistiska 
urvalsmetoder för just ditt arbete

n Så väljer du rätt statistisk 
analysmetod för bästa tänkbara 
tillförlitlighet

n Hur du genom val av rätt  
metoder kan säkerställa hög  
kvalitet och optimerade resultat

SEMINARIESPÅR C
Så hanterar du stora mängder 
data med hjälp av effektivt data 
management 

n Hur du ser till att använda och 
utnyttja all den data och informa-
tion organisationen har på bästa ett 
optimalt sätt 

n Så kan du arbeta med Big data 
strukturera arbetet med stora 
mängder data

n Vilka system bör du använda dig 
av för att på bästa möjliga sätt han-
tera och utnyttja den data ni har?

SEMINARIESPÅR C
Hur du skapar ett framgångsrikt 
digitalt laboratorium 

n Hur du kartlägger och utvärderar 
möjligheterna gällande olika IT- 
lösningar och vad det innebär för 
ert laboratorium

n Så använder du dig av digital 
teknik för att stötta laboratorie- 
arbetet på ett framgångsrikt sätt

n Hur du integrerar olika IT-system 
och andra tekniska lösningar för att 
skapa ett effektivt laboratorium

n Så kan ett digitalt laboratorium 
förbättra effektiviteten och kvaliteten

SEMINARIESPÅR D
Så skapar du en innovativ 
renrumsmiljö som är trevlig, 
funktionell, effektiv, säker och 
hygienisk

n Så ser framtidens renrumsmiljö 
ut

n Hur du planerar och skapar en 
renrumsmiljö som framgångsrikt 
stöttar verksamheten

n Så arbetar du med design,  
akustik, ventilation, klimat och 
inredning för bästa möjliga arbets-
miljö

n Hur du arbetar för att inte göra 
avkall på funktionalitet, effektivitet, 
säkerhet och hygien

SEMINARIESPÅR D
Så kan du arbeta med Next 
Generation Sequencing (NGS) 
för mer exakta och tillförlitligare 
resultat 

n Vilka möjligheter innebär NGS 
och hur kan du använda för att 
förbättra ert analysarbete

n Hur du genom NGS kan studera 
biologiska system på en nivå som 
tidigare inte varit möjlig

n Så kan du genom NGS snabba 
på, effektivisera och fördjupa 
analysarbetet
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  13:45 SEMINARIEPASS MED PARALLELLA SPÅR

  14:20 SEMINARIEPASS MED PARALLELLA SPÅR



BEGRÄNSAT ANTAL UTSTÄLLNINGSPLATSER - BOKA DIN PLATS IDAG!  
Kontakta Robert Kwok tfn: 070-091 15 87 | e-post: robert.kwok@abilitypartner.se

 BOKA DIN UTSTÄLLNINGSPLATS PÅ

LIFE SCIENCE LAB  
SUMMIT 2015
Tid: 1 december 2015
Plats: Uppsala konsert & kongress, Uppsala
Arrangör: Ability Partner
 

 FÖR MER INFORMATION OM VÅRA 
PARTNERPAKET:  

Robert Kwok  
– Försäljningschef Life Science Lab Summit
Ability Partner Europe AB 
Telegrafgränd 5, 111 30 Stockholm
E-Post: robert.kwok@abilitypartner.se
Mobil: 070-091 15 87  | Tfn: 08-694 91 00

 10 GODA SKÄL ATT BLI PARTNER PÅ LAB SUMMIT 2015

 1 dag - möt befintliga och nya potentiella kunder från hela Sverige på ett ställe  

 +300 laboratoriemedarbetare från Life Science-sektorn på plats – träffa befattningshavare  
 från en väl definierad målgrupp och skapa nya kvalitativa leads

 Lär dig mer om de utmaningar dina kunder står inför – insikter som leder till affärsutveckling

 Bidra till programinnehållet – möjlighet att via en kund presentera ett högaktuellt praktikfall

 Närhet till deltagare – utställningen är en integrerad del av konferensen med mycket tid  
 för nätverkande och skapande av nya affärer

 Matchmaking – möjlighet att förboka möten med utvalda deltagare

 Diskutera utmaningar och konkreta lösningar med målgruppen

 Presentera de senaste produkterna och lösningarna för målgruppen

 Öka medvetenheten om ert varumärke genom att synliggöra ert företag i all marknadsföring

 Öka er expertis och kunnande inom området genom att ta del av programinnehållet på plats


