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Konferens för chefer och ledare
vid Sveriges operationsavdelningar

Den 1 – 2 december 2022, Stockholm



Torsdag 1 december

17.30 Registrering

18.30 Middag med nätverksdialoger

Fredag 2 december

08.00  Registrering

08.30  Inledning 
 Linn Almér och Katja Vuori, Nätverket för chefer vid Sveriges operationsavdelningar.

08.40   Säker vård och arbetsmiljö: två sidor av samma mynt
 Min intention med föreläsningen är att sprida kunskap och engagemang, lyfta goda exempel och väcka tankar om hur vi 
 tillsammans kan göra vården bättre och säkrare. 

 Sandra Månsson, specialistsjuksköterska inom intensivvård med mångårig erfarenhet från framför allt intensivvård och den 
 postoperativa vården på Karolinska universitetssjukhuset. Jobbar idag som sakkunnig på Svensk sjuksköterskeförening inom 
 områdena vårdkvalitet, säker vård och ledarskap.

09.30 Kaffebuffé utanför föreläsningslokalen

10.30 Ledarskap med fokus på omvårdnadskvalitet och säker vård, både ur chefsperspektiv 
 och specialistsjuksköterskeperspektiv

 Sandra Månsson, specialistsjuksköterska inom intensivvård med mångårig erfarenhet från framför allt intensivvård och den 
 postoperativa vården på Karolinska universitetssjukhuset. Jobbar idag som sakkunnig på Svensk sjuksköterskeförening inom 
 områdena vårdkvalitet, säker vård och ledarskap.

11.45 LUNCH och utställningsbesök
 
12.45 Ett sätt att leda
 Jag har en lång och bred erfarenhet som chef och har varit det i 35 år och de senaste 22 åren har jag varit på Södersjukhuset.   
 Styrkan i mitt ledarskap är att jag en närvarande chef. Jag tror på ett tillitsbaserat ledarskap. Jag har nominerats vid ett par tillfällen 
 för mitt ledarskap. Ena nomineringen var ett internationellt pris för gott ledarskap av International Council of Nurses, samt 
 nominering till Årets vårdchef 2020. 

 Thorleif Rosander, arbetar idag som vårdchef på Intensivvårdsavdelningen, Södersjukhuset AB.

13.45 Kaffebuffé utanför föreläsningslokalen

14.15  Sekinas goda vanor för energi, mod och styrka
 Tung i huvud och kropp gick Sekina Kling mot köket en söndagsmorgon för att ta dagens första kaffe och cigarett. Väl där såg hon  
 sin dotter ”leka mamma”, vilket innebar att hon låtsades röka och skälla på pappa. Skamfylld insåg Sekina att något behövdes   
 förändras. Trots alla självhjälpsböcker hon läst, hade hon tidigare inte lyckats finna balansen och harmonin. Där och då inledde hon  
 en resa mot att hitta enkla, naturliga sätt att öka energin och glädjen i vardagen. 

 Sekina Kling, entreprenören, företagsledaren och utbildare 

15.15  Sammanfattande samtal om framtiden och avslutning

15.45 Avslutning

Välkommen till den 9e konferensen för chefer och ledare vid Sveriges operationsavdelningar 
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Riksföreningen för operationssjukvård och Nätverket för chefer vid Sveriges operationsavdelningar, arrangerar för nionde 
gången en chefk onferens med intressanta föredragshållare. Programmet startar på torsdag kl. 18.30 med en nätverkande 
middag. I samband med konferensen har du möjlighet att besöka den medicintekniska utställningen som hålls på Waterfront 
i samband med Riksföreningen för operationssjukvårds Höstkongress.

Tid och plats: 1 – 2 december 2022, Stockholm Waterfront Congress Center

Konferensavgift: 4 150 kr ex. moms, avgiften inkluderar middag och dryck, samt lunch och kaff e x 2.

Erbjudande 1
Du har möjlighet att anmäla dig som två dagars deltagare. Du deltar på Höstkongressen dag ett, den 1 december, samt Chefs-
konferensen, den 2 december, till ett reducerat pris, 5 920 kr ex moms, inkluderar lunch x 2 kaff e x 4 samt middag med dryck.

Erbjudande 2
Du kan även boka hotell via oss, Radisson Blu Waterfront Hotel, enkelrum för 2 250 kr ex moms. 

Registrering: Registreringen är öppen torsdag den 1 dec kl. 17.30 – 18.15 och kl. 08.00 – 08.30 på fredag den 2 dec.

Anmälan görs på www.rfop.se under Utbildning och evenemang.

Sista anmälningsdag med garanterat deltagande är den 28 oktober, därefter i mån av plats.
Anmälan är bindande. Platserna kan efter överenskommelse överlåtas åt annan person.

Välkommen! 
Katja Vuori, Nätverksansvarig, Riksföreningen för operationssjukvård

Program

Anmäl er här



Et t  s tor t  tack  t i l l  våra  kongressponsorer !  Läs  mer  om oss  på  www.r fop.se

Sverige

Porto betalt

Returadress: MittKompetens AB
Nattviksgatan 6, 871 45 Härnösand

Layout: MittKompetens AB, Härnösand Tryckeri: Kopieringsbyrån, Härnösand

GULDKONGRESSPONSORER

DIAMANTKONGRESSPONSORER

SILVERKONGRESSPONSORER


