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Konferens för chefer och ledare
vid Sveriges operationsavdelningar

Den 2 - 3 december 2021, Stockholm



Torsdag 2 december

17.30 Registrering och nätverkande mingel på Waterfront

Fredag 3 december

08.30 Inledning 
 Hanna Karlsson, Nätverket för chefer vid Sveriges operationsavdelningar, CSO

08.40 Ledarskap med kommunikation som verktyg och varför kommunikation är skillnaden mellan att vara chef eller ledare 

 Försvarsmakten är en politiskt styrd myndighet som i många aspekter har funktioner som speglar samhället på  
 olika sätt, i allt ifrån logistik och sjukvård till utbildning och samhällsansvar, men den yttersta uppgiften 
 handlar om att försvara Sverige mot ett väpnat angrepp.

 Therese Fagerstedt jobbar idag som pressekreterare på Försvarsmakten där hon också är chef för myndighetens  
 mediecenter.

09.40 Kaffebuffé utanför föreläsningslokalen

10.20 Världens bästa arbetsglädje 

 Ingen söndagsångest, bara måndagslängtan? Alla känner sig bekräftade av chefen? Goda relationer och smidig
  kommunikation mellan kollegor? Idag ser många av oss jobbet som ett sätt att få en månadslön, men tänk hur
 det vore om alla verkligen var stolta över att få jobba just hos er?! Tänk hur det skulle vara på jobbet om varje
 medarbetare klev in på arbetsplatsen varje dag med lust och energi, fast besluten att göra sitt yttersta för att 
 bidra till god arbetsglädje, motivation och lysande resultat?!

 Elizabeth Kuylenstierna är ledarskapskonsult, medlare, terapeut, coach, författare, UGL-handledare och en av 
 Sveriges mest efterfrågade föreläsare.

12.00 LUNCH och utställningsbesök

13.15 Ledarskap vid förändringsprocesser och ledarskapets betydelse för hållbar samhällsutveckling

 Ida talar öppenhjärtligt och passionerat om varför vi människor behöver göra vissa val om världen ska bli en
 bättre plats. Ida Texell tar kliven långt utanför traditionella ramar och engagerar för att skapa framtidens
 välfärd. Hon arbetar aktivt med normkritiska frågor och värdebaserat ledarskap där mod, omtanke och 
 handlingskraft är ledorden.

 Ida Texell arbetar idag som kommundirektör i Upplands-Bro kommun.

15.00 Sammanfattande samtal om framtiden, en avgörande dialog
 Rundabordsdialog med ledning av RFop:s chefråd 

16.00 Avslutning

Välkommen till den 8:e konferensen för chefer och ledare vid Sveriges operationsavdelningar 



Välkommen till den 8:e konferensen för chefer och ledare vid Sveriges operationsavdelningar 

ProgramProgram

Therese
Fagerstedt

Elizabeth
Kuylenstierna

Hanna
Karlsson

Ida 
Texell

Riksföreningen för operationssjukvård och Nätverket för chefer vid Sveriges operationsavdelningar, CSO, arrang-
erar för 8:e gången en chefkonferens med intressanta föredragshållare. Programmet startar på torsdag efter-
middag med ett nätverkande mingel. I samband med konferensen har du möjlighet att besöka den medicintek-
niska utställningen som hålls på Waterfront i samband med Riksföreningen för operationssjukvårds Höstkongress.

Tid och plats: 2 – 3 december 2021, Stockholm Waterfront Congress Center

Konferensavgift: 3 900 kr ex. moms, avgiften inkluderar mingel och dryck, samt lunch och kaffe x 2.

Erbjudande!
Du har möjlighet att anmäla dig som två dagars deltagare. Du deltar på Höstkongressen dag ett, den 2 december, samt 
Chefskonferensen, den 3 december, till ett reducerat pris, 5 850 kr ex moms, inkluderar lunch x 2 kaffe x 4 samt mingel.

Nyhet!
Du kan även boka hotell via oss, Radisson Blu Waterfront Hotel, enkelrum för 2 100 kr ex moms. 

Registrering: Registreringen är öppen torsdag den 2 dec kl. 17.00 – 17.30 och kl. 08.00 – 08.30 på fredag den 3 dec.

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

Sista anmälningsdag med garanterat deltagande är den 5 november, därefter i mån av plats.
Anmälan är bindande. Platserna kan efter överenskommelse överlåtas åt annan person.

Välkommen! 
Hanna Karlsson, Nätverksansvarig CSO Riksföreningen för operationssjukvård



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