
Nätverket för Chefer på Sveriges operationsavdelningar  

Föreläsare

Jesper
Berlin

Charlotte
Klinga

Teresa
Söderhjelm

NÄTVERKET FÖR

Chefer

Program
Dag 1 17 mars

12.00 Lunch

13.15 Jesper ”Bella” Berlin – Hur bygger man en framgångsrik grupp?

14.30 Fika

15.00 Jesper ”Bella” Berlin fortsätter

16.30 Summering av dagen

18.30 Middag

Dag 2 18 mars

08.30 Samling med refl ektion av gårdagen 

09.00 Teresa Söderhjelm och Charlotte Klinga – Hållbart ledarskap i ständig förändring

10.00 Fika

10.15 Teresa Söderhjelm och Charlotte Klinga fortsätter

11.30 Chefsrådet

12.00 Lunch

Var: Stockholm Waterfront Congress Centre

Kostnad: 5 250 kr ex moms, inklusive lunch x 2, kaff e x 2, middag 
och övernattning på Radisson Blu Waterfront Hotel.

Anmälan: rfop.se/utbildning och evenemang

Nätverket för Chefer är ett exklusivt nätverk för dig som är chef eller ledare inom operationsverk-
samhet i Sverige. Oavsett professionsbakgrund är du välkommen att nätverka, inspireras och diskute-
ra aktuella frågor gällande ledarskap och operationssjukvård. Du behöver inte vara medlem i Riksför-
eningen för operationssjukvård för att delta i nätverks träff ar eller chefskongress.

17 – 18 mars 2022, nätverksträff  lunch till lunch
Till årets första nätverksträff  har vi bjudit in tre inspirerande föreläsare, Jesper ”Bella” Berlin, Charlotte 
Klinga och Teresa Söderhjelm. Vi hoppas att ni alla är vaccinerade då och har möjlighet att delta.

Jesper ”Bella” Berlin ger oss sin bild av, Hur bygger man en framgångsrik grupp? Att leverera under 
press, leda i förändring och hantera krissituationer. Detta är ämnen som Jesper berör under sin före-
läsning. Under sina 30 år i Försvarsmakten och 14 av dom vid Särskilda Operations Gruppen (SOG) har 
han vid fl era tillfällen satt ihop grupper för att arbeta i högriskmiljöer. Jesper har även medverkat som 
en av instruktörerna i Elitstyrkans Heligheter Sverige på TV4.

Charlotte Klinga och Teresa Söderhjelm. De kommer att bjuda på inspirerande föreläsningar, utvecklande 
workshops och givande diskussioner under rubriken, Hållbart ledarskap i ständig förändring. Vår arbets-
tillvaro i grunden är föränderlig vilket vi ständigt behöver förhålla oss till och hantera. Förändringar leder 
ofta till att vårt hotsystem väcks pga känslor av stress, rädsla, obehag och osäkerhet. Ett sätt att hantera 
dessa förändringar är genom att stärka sin kunskap om och få insikt kring sin egen roll i olika situationer 
och få nya verktyg att arbeta med lärande och återhämtning (refl ektion) med sitt team/grupp.

Vi ser fram emot kommande träff ar med er!

Inbjudan

Boka 2022

1 - 2 september
Nätverksträff 
lunch till lunch

2 december
Chefk onferens




