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UR INNEHÅLLET 

 Riskbedömning i laboratorier – så skapar du en säker laboratoriemiljö
 Så hanterar du kemikalier i laboratorium på ett säkert och miljömedvetet sätt
 Kvalitetssäkra dina mätningar – vad innebär det och så går du tillväga 
 Hur kan digitalisering stödja och förbättra kvalitet, datasäkerhet och effektivitet i framtidens laboratorium?
 Ergonomi – så hittar du rätt arbetsställning och belastning som underlättar din vardag i labbet 
 Så bedriver du en effektiv och hållbar laboratorieverksamhet rustad för framtiden - ledarskap, samarbete,  
 gruppdynamik, arbetsmiljö mm

FRAMTIDENS  
LABORATORIUM 2021
Att utveckla ett modernt, säkert och 
hållbart laboratorium

DIGITALT VIA   LIVESTREAM  ELLER   PÅ PLATS I STOCKHOLM



TISDAG 23 NOVEMBER 

09:00-09:30 REGISTRERING

Registrering, kaffe, te och smörgås.

09:30-09:40 INLEDNING

Ability Partner inleder konferensen och lämnar över till konferensens 
moderator

Magnus Holmgren 
Konsult 
Eurolab

Magnus var tidigare kvalitetschef och kvalitetsspecialist och arbetar 
numer som teknisk bedömare åt ackrediteringsorgan, bl.a. Swedac. 
Han håller i utbildningar om t.ex. ISO 17025 är ordförande i Eurolab/
Eurachem Sverige samt aktiv i ISO, EA, Eurolab m.fl. internationella 
organisationer.

09:40-10:40 EXPERTANFÖRANDE

Riskbedömning i laboratorier – så skapar du en säker 
laboratoriemiljö 
• Framgångsrika strategier för att identifiera och värdera 

riskmoment
• Systematiskt arbete för att skapa och bibehålla en bra 

säkerhetskultur 
• Hur och när bör uppföljning av riskhantering och riskbedömning 

ske? 
• Organisatorisk och social arbetsmiljö – en självklar del i det 

förebyggande arbetsmiljöbetet 

Sandra Strömberg
Arbetsmiljöspecialist
AstraZeneca

Föreläsningen hålls av Sandra Strömbom, som är utbildad 
arbetsmiljöingenjör från KTH och beteendevetare från Linköpings 
Universitet. Sandra har sedan 2003 arbetat med HR- och 
arbetsmiljöfrågor inom industrin och är idag arbetsmiljöspecialist 
på AstraZeneca med fokus på förebyggande arbetsmiljöarbete, 
riskhantering, utredning/lärande av händelser och säkerhetskultur.

10:40-11:10 KAFFE OCH NÄTVERKANDE

11:10-12:10 EXPERTANFÖRANDE

Så hanterar du kemikalier i laboratorium på ett säkert och 
miljömedvetet sätt
• Aktuella lagar och rekommendationer som rör kemikaliehantering 

– regler för leverantörer, hantering och förvaring, brandfarligt, 
avfall, transport etc. 

• Vad ska man tänka på vid hantering av kemikalier? 
• Vilka åtgärder är viktiga att utföra vid hantering av kemikalier? 
• Så hantera spill samt kemikalieavfall

Johanna Wachtmeister
PhD i organisk kemi
Trossa AB

Johanna har en bakgrund som forskare i Organisk kemi och har efter 
det arbetat många år i läkemedelsindustrin med processutveckling 
för läkemedelstillverkning och som projektledare. Hon jobbar nu, 
sedan ca 8 år, som konsult med bland annat rådgivning och hjälp 
kring kemikaliefrågor och lagstiftning, håller utbildningar samt gör 
utredningar och revisioner.

12:10-13:10 LUNCH OCH NÄTVERKANDE

13:10-14:10 EXPERTANFÖRANDE

Kvalitetssäkra dina mätningar – vad innebär det och så 
går du tillväga 
• Metoder, mätosäkerhet och kompetensprövning, hur hänger det 

ihop?
• Mätosäkerhet och metodvalidering – så fastställer du hög kvalitet 

och prestanda i dina metoder 
• Vilken nytta kan jämförelsemätningar och kompetensprövning ge 

dig? 
• Så utvärderar och tolkar du analysresultaten och säkrar dina 

mätresultat
• Hur gör du när mätutrustningen inte håller måttet och hur kan du 

upptäcka det? 

Magnus Holmgren
Konsult
Eurolab

Magnus var tidigare kvalitetschef och kvalitetsspecialist och arbetar 
numer som teknisk bedömare åt ackrediteringsorgan, bl.a. Swedac. 
Han håller i utbildningar om t.ex. ISO 17025 är ordförande i Eurolab/
Eurachem Sverige samt aktiv i ISO, EA, Eurolab m.fl. internationella 
organisationer.

14:10-14:40 KAFFE OCH NÄTVERKANDE

14:40-15:40 PRAKTIKFALL

Så bedriva en effektiv och hållbar laboratorieverksamhet 
rustad för framtiden 
• Så skapar du ett gott samarbete och god prestation för en hållbar 

och trivsam laboratorieverksamhet  
• Hur skapar vi en verksamhetsplan som är relevant och levande 

och hur bedömer du vilken slags uppföljning din verksamhet är i 
behov av utifrån just er situation? 

• Effektivisera er labverksamhet genom processkartläggning 
och förtydligande av roller och ansvar – exempel på hur du går 
tillväga

Henrik Lindblom
Director Analytical Development och Site Manager 
BioGaia Centre of Excellence

Henrik Lindblom har en bakgrund som ishockeyspelare på elitnivå 
och har varit tränare bl.a. för Malmö Redhawks Damlag. Ta del 
av hur han använt sina erfarenheter från idrotten för att skapa 
förutsättningar för gruppens och individens utveckling. Han har 
också lång erfarenhet som ledare från tjänster som labchef inom 
både läkemedelsindustrin och VA-industrin. Som labchef har han 
arbetat med LEAN, processkartläggning och andra verktyg för att 
effektivisera arbetet på lab. 

15:50-16:40 EXPERTANFÖRANDE

Hur kan digitalisering stödja och förbättra kvalitet, 
datasäkerhet och effektivitet i framtidens laboratorium?
• Vilka risker och utmaningar finns det med ett manuellt 

papperslabb?
• Så kan du effektivisera din labbverksamhet med LIMS 

(Laboratory Information Management System) för de dagliga och 
framtida utmaningarna

• Hur tar du kontroll över dina processer och ackumulerade 
kunskapsdatabas på ett framgångsrikt och rättsenligt sätt?
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Anders Jernberg
Key Account Manager
Plantvision

Anders har över 20 års erfarenhet av att digitalisera, optimera 
och kvalitetssäkra laboratorium med hjälp av system. Han har 
branscherfarenhet ifrån olika industrier som t.ex. Life Science, Oil & 
Gas, Livsmedel, Papper & Massa, Kontraktslaboratorier etc.

16:40-16:50 SAMMANFATTNING

Moderatorn sammanfattar den första konferensdagen.

16:50 FÖRSTA KONFERENSDAGEN AVSLUTAS

ONSDAG 24 NOVEMBER 

08:30-09:00 SAMLING

Samling, kaffe, te och smörgås. 

09:00-09:10 INLEDNING

Moderatorn inleder den andra konferensdagen. 

09:10-10:00 PRAKTIKFALL

Framtidens laboratorieverksamhet – den senaste 
utvecklingen kring labb och dess behov 
• Så kommer labben utvecklas och utformas mot att bli ännu 

effektivare och flexiblare verksamheter 
• Digitalisering, kollaboration och flexibla arbetssätt – hur kommer 

vi arbeta i framtiden? 
• Laboratoriet och organisation – så kan du planera för att följa 

och möta utvecklingen av behov och resurser
• Tillitsbaserad ledarskap – vad krävs för ledarskap, 

medarbetarskap och självledarskap i det moderna labbet? 

Lars Frelin
Docent, föreståndare och programdirektor vid 
institutionen för laboratoriemedicin
Karolinska Institutet

Lars har publicerat >45 vetenskapliga artiklar och bedriver 
forskning inom området vacciner mot infektionssjukdomar. Lars är 
grundare till två företag och är namngiven uppfinnare på flertalet 
patent och patentansökningar. Han är en eftertraktad föreläsare 
inom sitt forskningsområde och gällande forskningsinfrastruktur och 
förändringsarbete inom life science.

10:00-10:30 KAFFE OCH NÄTVERKANDE

10:30-11:45 EXPERTANFÖRANDE

Ergonomi – så hittar du rätt arbetsställning och 
belastning som underlättar din vardag i labbet 
• Så hittar du rätt balans och variation i dina arbetsrutiner och 

kroppspositioner för att slippa besvär och håller dig pigg hela 
dagen 

• Så arbeta och använda kroppen för att undvika slitage på 
kroppen

• Hur anpassar du den fysiska labbmiljön efter dina förutsättningar 
för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall? 

Daniel Hansson
Ergonom och utbildare i ergonomi
Safe at Work

Daniel Hansson har en bakgrund som kiropraktor och har arbetat 
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i många år med att utreda och behandla besvär och smärtor i 
kroppen. Sedan sex år arbetar han som utbildare i ergonomi. Detta 
sker både ute på företag och högskolor. Idag delar han sin tid som 
ergonom med att arbeta med seniorhälsa. Ett av uppdragen Daniel 
har är ”Nacka 90+ -Aldrig för sent!” där alla i Nacka som fyllt 90 
år får gå på gym gratis. Det är aldrig för sent att skaffa sig en sund 
livsstil – särskilt inte för den som arbetar. 

11:45-12:45 LUNCH OCH NÄTVERKANDE

12:45-14:00 EXPERTANFÖRANDE

Så utveckla en hållbar arbetsmiljö som främjar 
välmående och motivation 
• Vad kännetecknar en tydlig, hållbar och hälsofrämjande 

arbetsplats? 
• Hur kan man gemensamt bli bättre på att hantera stress i 

sin arbetsgrupp och utveckla en hållbar och hälsofrämjande 
arbetskultur? 

• Så upptäcker du ”varningssignalerna” och identifierar tidiga 
tecken på stress 

• Hur kan vi arbeta förebyggande mot stress och hur bibehåller 
vi motivationen och skapar en hållbar prestation när 
arbetsbelastningen är hög? 

Soma Biglari
Leg. Psykolog
Psykologpartners

Soma arbetar som leg psykolog och organisationskonsult på PBM. 
Hon har en lång bakgrund inom företagshälsa och har också stor 
erfarenhet av att arbeta med kriser på såväl individ, organisation 
som samhällsnivå. Några exempel på hennes uppdrag är: Konflikter 
och konflikthantering, kartläggningar, chefsutbildningar inom och 
urvalsbedömning samt assessment center.

14:00-14:30 KAFFE OCH NÄTVERKANDE

14:30-15:30 EXPERTANFÖRANDE

Ledarskap och gruppdynamik i laboratorier – konsten 
att utveckla hållbara och framgångsrika team 
• Vad som kännetecknar effektiva team – så skapar du 

självgående och trygga team  
• Konfliktlösning inom grupp – hur gör man i praktiken? 
• Så kan du engagera medarbetarna och skapa motivation till att 

uppnå den gemensamma målsättningen 

Nishteman Hosseini
Leg. psykolog och organisationskonsult
Hosseini & Dizengremel AB 

Nishteman är legitimerad psykolog som de senaste 10 åren 
arbetat med grupp-, ledar- och organisationsutveckling inom 
statliga myndigheter, kommuner och privata organisationer. Hon 
har genomfört uppdrag för medarbetargrupper såväl som högsta 
ledningen och bistår både i komplexa och konfliktfyllda situationer 
men även vid utvecklingsinsatser.

15:30-15:40 SAMMANFATTNING

Moderatorn sammanfattar konferensen.

15:40 KONFERENSEN AVSLUTAS
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Avsändare:  
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm

Allmänna villkor
Se vår allmänna villkor på  
www.abilitypartner.se/allmanna-villkor

Boende
Vi samarbetar med nedanstående hotell där du får rabatt på 
boendet om du anger våra koder vid bokning.

STOCKHOLM CITY 
Mornington Hotel - Nybrogatan 53. Tfn 08-507 330 00  
Ange kod: Ability Partner

Freys Hotel - Bryggargatan 12. Tfn 08-506 214 00  
Ange kod: Ability Partner

DJURGÅRDEN 
Hotel Hasselbacken - Hazeliusbacken 20. Tfn 08-502 541 40 
Bokning: sales@hasselbacken.com. Ange kod: Ability Partner - 
Part

Pop House Hotel - Djurgårdsvägen 68. Tfn 08-502 541 40 
Bokning: frontdesk@pophouse.se. Ange kod: Ability Partner - Part

STOCKHOLM OCH ÖVRIGA SVERIGE 
Scandic - Se Scandics hemsida för olika hotell. 
Ange kod: D000028081

Anmäl dig idag!
www.abilitypartner.se
bokning@abilitypartner.se
08-694 91 00

Tid och plats
Nationell konferens 23-24 november 2021 
Välj mellan att vara på plats centralt i Stockholm eller
följa konferensen digitalt via livestream

 
Pris konferens – delta på plats i Stockholm
I konferenspriset ingår frukost, kaffe, lunch och dokumentation.
Anmäl dig senast  24 september  7.990 kr 2.000 kr i rabatt
Anmäl dig senast 12 november 8.990 kr  1.000 kr i rabatt
Ordinarie pris  9.990 kr

Mängdrabatt konferens i Stockholm
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så
betalar person 3, 4, 5 osv endast 4.990 kr per person.

Pris digital konferens – delta via livestream
I det digitala konferenspriset ingår dokumentation och att du
kan ta del av streamat material efteråt.
Anmäl dig senast 24 september  6.990 kr 2.000 kr i rabatt
Anmäl dig senast 12 november 7.990 kr  1.000 kr i rabatt
Ordinarie pris  8.990 kr

Mängdrabatt digital konferens
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar 
person 3, 4, 5 osv endast 3.990 kr per person.

Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden.
Alla priser är exkl. moms och per person

Konferenskod: LAB1623

GODA SKÄL ATT DELTA PÅ KONFERENSEN
 Lär dig mer om riskbedömning i laboratorier och hur du skapar du en 
säker laboratoriemiljö

 Uppdatera dig kring hur du hanterar kemikalier i laboratorium på ett 
säkert och miljömedvetet sätt

 Ta del av hur du går tillväga för att kvalitetssäkra dina mätningar

 Lyssna till hur digitalisering kan stödja och förbättra kvalitet, datasäkerhet 
och effektivitet i framtidens laboratorium

 Få kunskap om hur du hittar rätt arbetsställning som underlättar din 
vardag i labbet och minskar belastningsskador 

 Inspireras av den senaste utvecklingen kring framtidens 
laboratorieverksamhet – behov, arbetssätt och rollfördelning 

 Nätverka och utbyt erfarenheter med branschkollegor från hela landet!

FRAMTIDENS LABORATORIUM 2021


