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TALARE OCH PRAKTIKFALL
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UR INNEHÅLLET 
 Verksamhetsutveckling, ledning och kompetensförsörjning för en framgångsrik laboratorieverksamhet 
 Framtidens laboratorieverksamhet – den senaste utvecklingen kring labb och dess behov
 Riskbedömning i laboratorier – så skapar du en säker laboratoriemiljö 
 Så hanterar du kemikalier i laboratorium på ett säkert och miljömedvetet sätt
 Ergonomi – så hittar du rätt arbetsställning och belastning på arbetsplatsen 
 Ledarskap och gruppdynamik i laboratorier – så utveckla hållbara och framgångsrika team  
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ONSDAG 26 OKTOBER

08:30-09:00 REGISTRERING

Registrering, kaffe, te och smörgås

09:00-09:10 INLEDNING

Ability Partner inleder konferensen och lämnar över till konferensens 
moderator

Hanna Odén Poulsen 
Verksamhetschef laboratoriemedicin 
Region Jönköpings län 

09:10-09:50 PRAKTIKFALL

Verksamhetsutveckling, ledning och kompetens-
försörjning för en framgångsrik 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? 

• Strategisk kompetensförsörjning – vilka utmaningar finns det just 
nu vid rekrytering och hur kan man tackla dem?

• Kompetensbevarande verksamhetsutveckling - hur säkerställer 
du att kompetensen fortsätter att finnas kvar i verksamheten i 
dagens föränderliga karriärsklimat? 

Hanna Odén Poulsen 
Verksamhetschef laboratoriemedicin 
Region Jönköpings län 

Hanna är biomedicinsk analytiker och sedan ett par år tillbaka 
verksamhetschef för Laboratoriemedicin i Region Jönköpings län. 
Hanna sitter också som representant i Regionalt Program Område 
(RPO) för Medicinsk Diagnostik i SydÖstra Sjukvårdsregionen 
(Regionerna Jönköping, Kalmar, Östergötland).

10:00-10:45 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? 

• Vad krävs av 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.

10:45-11:10 KAFFE OCH NÄTVERKANDE

11:10-12:10 EXPERTANFÖRANDE

Så kan du skapa säkra -och därmed attraktiva- 
arbetsplatser i laboratoriemiljö 
• Vikten av kunskap, kompetens och utbildning 
• Systematiskt arbete för att skapa och bibehålla en bra 
säkerhetskultur 

• Framgångsrika strategier för att identifiera och värdera 
riskmoment 

• Organisatorisk och social arbetsmiljö 
• Tips och användbara exempel  
 

Ann-Charlotte Almstrand
Överkemist, Phd                                                                                  
Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset     
 
Anne Farbrot
Överkemist, Phd 
Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset 

 
Ann-Charlotte och Anne är båda disputerade kemister med 
lång erfarenhet av såväl eget laboratoriearbete som chefs- och 
ledningsansvar för laborativ verksamhet och föreläser ofta i 
laboratoriesäkerhet för organisationer och företag. Dessa samlade 
erfarenheter har gett en förståelse för olika utmaningar samt många 
goda exempel från ett brett spektrum av verksamheter som de 
kommer att dela med sig av under anförandet. 

12:10-13:10 LUNCH OCH NÄTVERKANDE

13:10-14:10 EXPERTANFÖRANDE

Så hanterar du kemikalier i laboratorium på ett säkert 
och miljömedvetet sätt 
• Regelrätt kemikaliehantering – genomgång av lagstiftning och 
rekommendationer  

• Grundläggande klassificering och säkerhetsbedömning av 
kemikalier på labbet

• Vad är ett säkerhetsdatablad och vilken information finns i det?
• Översiktlig information om avfall, skyddsutrustning och 
hygieniska gränsvärden

• Transport av farligt gods 

Ena Igleback Herceglija
Konsult 
Toxintelligence 

Ena har en bakgrund som civilingenjör inom teknisk kemi och 
en gedigen erfarenhet av laborativt arbete. Idag arbetar hon som 
konsult med regulatoriska frågor och utbildning som berör hantering, 
klassificering och säkerhetsbedömning av kemikalier. 

14:10-14:35 KAFFE OCH NÄTVERKANDE
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14:35-15:35 EXPERTANFÖRANDE

Ensam eller stark – hållbara team i laboratorier
• Vad kännetecknar effektiva team – så skapar du självgående 
och trygga team 

• Konflikthantering inom teamet – så undviker du de vanligaste 
fallgroparna när ett problem uppstått 

• Så kan du engagera medarbetarna i verksamhetens strategier 
och skapa motivation till att uppnå den gemensamma 
målsättningen 

Jennie Hultgren
Organisationskonsult 
Psykologifabriken

Jennie Hultgren arbetar som organisationskonsult på 
Psykologifabriken, där hon utvecklar framgångsrika och välmående 
team utifrån forskning. Hon är snart färdigutbildad psykolog på 
Stockholms universitet och föreläser kring psykisk ohälsa, samt 
är medförfattare till boken ”Det man inte pratar om”. Jennie har ett 
brinnande intresse för psykologi och vetenskap - och att det kommer 
till användning i praktiken. 

15:45-16:45 EXPERTANFÖRANDE

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

• Så arbetar och använder du kroppen för att undvika 
belastningsskador och slitage på kroppen

• Hur förebygger du risker för ohälsa och olycksfall genom att 
anpassa den fysiska miljön efter labbets förutsättningar? 

Mike Wilson
Legitimerad kiropraktor och föreläsare
AlterErgo

Mike har varit legitimerad kiropraktor i 28 år och har jobbat 
inom ergonomi de senaste 19 åren med bla. föreläsningar, 
arbetsplatsundersökningar, produktutveckling och mycket mera. Tack 
vare hans bakgrund som kiropraktor har han alltid fokuserat på att 
ergonomiska lösningar bör innehålla lagom belastning på kroppen 
och inte avlastning. Produkterna är oftast inriktat till det motsatta.

16:45-16:50 SAMMANFATTNING

Moderatorn sammanfattar och avslutar konferensen.  

16:50 KONFERENSEN AVSLUTAS
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Om Ability Partner
Ability Partners vision är att förbättra individers och organisationers 
förmåga att hantera förändring, växa och uppnå goda resultat. Genom 
att lära känna dig och din organisations behov kan vi kontinuerligt 
erbjuda utbildningar, seminarier, konferenser, events, nätverk och 
konsultativa tjänster som hjälper dig i det dagliga arbetet och stärker 
konkurrenskraften.
Ability Partner verkar på den nordiska marknaden utifrån ambitionen 
att erbjuda evenemang som ger mest värde för pengarna samt att ha 
100% nöjda och återkommande kunder. För mer information om Ability 
Partner eller detta evenemang, kontakta oss via telefon 08-694 91 00.
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STORA LABORATORIUMDAGEN 2022

Avsändare:  
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm

GODA SKÄL ATT DELTA PÅ KONFERENSEN
 Lär dig mer om verksamhetsutveckling, ledning och 
kompetensförsörjning för en framgångsrik laboratorieverksamhet

 Uppdatera dig kring framtidens laboratorieverksamhet och den 
senaste utvecklingen inom labb och dess behov

 Ta del av riskbedömning i laboratorier och hur du skapar en säker 
laboratoriemiljö 

 Få kunskap kring hur du hanterar kemikalier i laboratorium på ett 
säkert och miljömedvetet sätt 

 Få insikt i hur du utvecklar hållbara och framgångsrika team

 Öka dina kunskaper kring hur du hittar rätt arbetsställning och 
belastning på arbetsplatsen

 Nätverka och utbyt erfarenheter med branschkollegor från hela 
landet!

Konferenskod: LAB1680

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 26 oktober 2022 

Välj mellan att vara på plats centralt i Stockholm eller  
följa konferensen digitalt via livestream.

Pris konferens
Välj om du vill delta på plats eller digitalt.
Anmäl dig senast 9 september  6.490 kr  1.000 kr i rabatt
Anmäl dig senast 14 oktober  6.990 kr  500 kr i rabatt
Ordinarie pris  7.490 kr

 
Mängdrabatt
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så  
betalar person 3, 4, 5 osv endast 5.490 kr per person.

Vad ingår?
I konferenspriset ingår dokumentation och att du kan ta del  
av streamet material i 30 dagar efteråt.
För dig som deltar på plats ingår även fika och lunch under  
konferensen.

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


