Inbjudan till konferens

Labbdagarna
2020
Det nya labbet – forskning, framtida
arbetssätt och inspiration
• Gruppdynamik – konsten att bygga hållbara
team
• Arbetsmiljö, kemikalier och de nya direktiven
• ISO/IEC 17025 – tolkningar, begrepp och
standarder
• Innovativa lösningar och framtidens teknik

Datum
29-30 september 2020

Plats
Centrala Stockholm
Se teknologiskinstitut.se för mer info

Anmälan
www.teknologiskinstitut.se

Urval av medverkande talare
ISO/IEC 17025 – tolkningar, begrepp och standarder
Tomas Persson
Swedac

Det nya labbet – ombyggnation och arbete i förändring
Anette Johansson
Gryaab AB

Workshop: ledarskap i laboratorier – så skapar du framgångsrika team
Nishteman Hosseini
Hosseini & Dizengremel AB

…och många fler

Program
Tisdag 29 september 2020
9:00 Registrering med kaffe och smörgås

12:00 Lunch

9:30 Moderator inleder konferensen

13:00 – 14:00

9:40 – 10:30

Det nya labbet – ombyggnation
och arbete i förändring

Konsten att leda i förändring
•

Ledarskap i förändring – handfasta tips för hur du lyckas

•

Utveckla din roll inom labbmanagement – ta del av andras
erfarenhet

•

Det moderna ledarskapet – så skapar du självgående team

•

Konfliktlösning inom grupp – hur gör man i praktiken?

Jonas Gullberg, avdelningschef på Medicinteknik, Västerbottens
län

Framt
labora idens
torier

10:40 – 11:30

Integrerad plattform som minskar
tiden från idé till implementering

Prakt

ikfall

•

Hur skapar du en bra arbetsmiljö under en ombyggnation?

•

Delade ytor, olika instrument och olika budgetar –
ansvarsfördelning och fungerande rutiner

•

Framtidsspaning: inventariesystem och automatisering

•

Miljöpåverkan – den industriella verkligheten

Anette Johansson, gruppchef Lab, Gryaab AB

14:10 – 15:00

ISO/IEC 17025 – tolkningar, begrepp och
standarder
•

Vad är grunden för bedömningar?

•

Vad säger den nya standarden?

•

Tolkning av paragrafer.

•

Samarbete mellan forskare och industri för att skapa ett
öppet utbyte av data och enkel integration av ny teknik

•

Ta del av Smart Automation Living Lab for Process industry
(SALLP) – en del av DigiCore

Tomas Persson, Bedömningsledare, Swedac

•

Möjlighet till kraftsamling för förnyelse och en snabbare
digital transformering av svensk processindustri och dess
leverantörer

15:00 Eftermiddagskaffe

•

Framtida digitala verktyg och hur du smidigast
implementerar dem i din verksamhet

Gruppdynamik – konsten att bygga
hållbara team

•

Umaningar och möjligheter i framtidens labb-hur påverkas
våra resurser och verksamheter?

•

Så skapar du framgångsrika och hållbara team

•

Så får du teamen att bli självgående, drivna och trygga

Larisa Rizvanovic, senior forskare, RISE

•

Hur bygger man egentligen en teamkänsla?

Eveliina Juntunen, senior projektledare!

Dervisa Karat, chef laboratorium, Käppalaförbundet

11:30 – 12:00

16:25 Moderator summerar dagen

Gruppdiskussion: hur påverkas rollen som ledare
av ny teknik och digitala verktyg?

16:30 Konferensens första dag avslutas

•

Vad skulle ny teknik innebära för er verksamhet?

•

Hur ser vi på framtidens laboratorium?

•

Hur påverkas era anställda av den nya miljön?

15:30 – 16:20

Prakt

Under ledning av moderatorn

Kommentarer från
tidigare konferensdeltagare:

”

Stor variation och ändå var allt
angeläget. Mycket bra föreläsare!

www.teknologiskinstitut.se

ikfall

Onsdag 30 september 2020
9:00 – 9:50
13:20 – 16:20

Talarpass meddelas inom kort

Separat bokningsbar

Workshop

9:50 Förmiddagskaffe
10:20 – 11:10

Hur attraherar och behåller du kompetensen i
ditt labb?
•

Hur attraherar och behåller du rätt kompetens?

•

Så får du dina anställda att trivas och känna sig trygga i en
förändringsprocess

•

Konsten att driva verksamheten framåt

Ledarskap i laboratorier – så skapar du
framgångsrika team
Många laboratorier står inför stora utmaningar och
förändringar. Här berör vi den kanske viktigaste frågan för
dagens och framtidens laboratorium: hur skapar man ett gott
ledarskap och hållbara team?
På denna workshop blandar vi teori med interaktiva inslag
för att ge dig kunskap om hur du gör i praktiken. Du får
nycklar och konkreta verktyg att ta med dig hem till den egna
verksamheten.

Dervisa Karat, Chef Laboratorium, Käppala

11:20 – 12:10

Vi går igenom bland annat:

Kemiska risker i arbetsmiljön

•

Hur framtidens ledarskap ser ut

Vilka krav ställer vi?

•

Vad händer efter inspektionen – hur följs kraven upp och vad
ser vi på våra återbesök?

Vad du som ledare kan göra konkret för att utveckla ditt
team

•

Hur du tolkar och bemöter olika individer

•

Hur ni sätter gemensamma mål och följer upp dem

•

Hur du skapar motivation

•

Inspektioner – vad ser vi på arbetsplatser?

•
•

Elin Löfström-Engdahl, projektledare (för arbetsmiljöverkets
tillsynsprojekt Kemiska risker och smitta) och
arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket

12:15 Moderator summerar och avslutar konferensen
12:20 Lunch för workshopens deltagare

Workshopen leds av Nishteman Hosseini, leg. psykolog och
organisationskonsult, Hosseini & Dizengremel AB
Nishteman är en mycket uppskattad och efterfrågad föreläsare
som är specialiserad på ledarskap, grupputveckling och
personbedömningar. Hon har pågående uppdrag med individer,
grupper och organisationer inom privat, kommunal och statlig
verksamhet.

www.teknologiskinstitut.se

Returadress:
Teknologisk Institut
Warfvinges väg 45
112 51 Stockholm

Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera.

Avsändare: Teknologisk Institut, Drakegatan 7A, 412 50 Göteborg
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Mötesplatsen som utbildar, informerar och
inspirerar dig som ledare eller medarbetare i
laboratorium
Framtidens laboratorium står inför många utmaningar och
förändringar både vad gäller arbetssätt, arbetsmiljö och
sätt att leda. Du måste hålla dig uppdaterad inom både
lagstiftning, säkerhetsföreskrifter och direktiv samtidigt som
det krävs mer av dig som ledare eller medarbetare.
På årets konferens får du ta del av de senaste trenderna
från några av landets främsta experter och forskare inom
området. Under två dagar delar de med sig av framtidens
teknik och innovativa lösningar, du får bland annat kunskap
i de senaste frågorna vad gäller arbetsmiljö, lagar och
standarder. Genom praktikfall från olika branscher får du
kunskap och erfarenheter direkt från olika verksamheter.
Vi ser även till att du får med dig rätt verktyg för att skapa
självgående och hållbara team och berättar mer om hur du
attraherar rätt kompetens till ditt labb.
Välkommen till den 18:e upplagan av den kunskapsberikande
konferensen Labbdagarna!

Anmälan
www.teknologiskinstitut.se

Kontakt
Helena Uddh
heu@teknologiskinstitut.se
076-527 55 87

Andra utbildningstips
Kurs Jämförelser mellan laboratorier
16-17 april
Kurs Metodvalidering 25-26 maj
Kurs Intern kvalitetstyrning på
laboratorier 28-29 maj
Kurs Internrevision 21-22 sep

Helena Uddh
Projektledare

Se teknologiskinstitut.se för mer info

Teknologisk Institut AB

Teknologisk Institut

Information
T.o.m. 4 sep

Fr.o.m. 5 sep

Konferens

7 350 kr

8 350 kr

Workshop

3 350 kr

3 950 kr

Kostnad för lunch och fika samt moms tillkommer.
För full återbetalning ska avbokning ske senast
4 veckor före konferensdatum. För fullständiga
villkor se www.teknologiskinstitut.se. Vi reserverar
oss för eventuella ändringar.

Con426400-002

Pris

#TeknologiskInstitutAB

