
STUDIEDAGAR 2022
20–21 OKTOBER

City Conference Centre
Folkets Hus
Barnhusgatan 12–14
Stockholm

Årets tema är

Chef och betydelsefull

Välkommen till

Begränsat 
antal platser!



Torsdag 20 oktober

08:30 – 09:30  Registrering 

09:30 – 09:45  Inledning 

 Styrelsen för Chefer och Ledare 

 Jacke Sjödin, moderator

09:45 – 10:30  Pernilla Kristoffersson

10:35 – 11:15  Paus

11:15 – 12:00  Ingibjörg Jonsdottir 

12:10 – 13:15  Lunch 

13:15 – 14:00  Johan Norén

14:10 – 14:50  Kaffe

15:00 – 15:40 Kristin Öster och Isabelle Hernandez

15:45 – 16:25 Föreningen 1942 – 2022

16:25 – 16:30 Avslutning

16:30 – 19:00  AfterConference    FULLBOKAT

Fredag 21 oktober

09:00 – 9:30 Utvärdering

09:30 – 10:15 Eva Willstrand

10:20 – 11:00 Kaffe

11:00 – 11:45 David Sparv

11:50 – 13:15 Lunch

13:15 – 14:00 Ida Texell

14:05 – 14:50 Svante Randlert

14:50 Avslutning

Studiedagar med Chefer & ledare 20–21 oktober 2022

Varmt välkommen till två dagar 
fyllda av energi och kunskap!



ANMÄLAN TILL STUDIEDAGARNA 2022

Chef och betydelsefull  

Tid och plats
20–21 oktober 2022
City Conference Centre
Folkets Hus
Barnhusgatan 12–14
Stockholm

Anmälan och avgift
Anmälan görs via vår hemsida www.cheferochledare.se 

Deltagaravgiften inkluderar två dagars konferens, lunch och kaffe samt AfterConference på 
torsdag kväll kl: 16:30 – 19:00. Avgiften är 4500 kr för medlem och 5900 kr för icke medlem.

På hemsidan kan du även ansöka om medlemskap. Om du önskar lösa ett medlemskap 
i föreningen och därmed betala den lägre deltagaravgiften till studiedagarna ska 
medlemsavgiften betalas in senast 10 dagar innan anmälan till studiedagarna. 
När vi har mottagit din anmälan kommer deltagaravgiften att faktureras. 

Antalet platser är begränsade. Anmälan är bindande och återbetalning sker ej. 
Platsen kan dock överlåtas till annan person, vilket ska meddelas via e-post till 
yvonne.hedegard@vgregion.se

Varmt välkommen!
Styrelsen

#FCL22 www.cheferochledare.se
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J A CKE  S J Ö D I N ,  M O D E R ATO R .
Jacke Sjödin, moderator, är underhållaren som upphöjt rim
mandet till en alldeles egen konstform. Han skriver dagsaktu
ella sånger i parti och minut, och som moderator händer det 
att han sammanfattar föreläsarens föredrag på rim. Han är 
ångermanlänning i grunden, bor sedan 30 år tillbaka tillfäl
ligt i Uppsala där han bland annat gjorde 147 föreställningar 
av showen Fyra lyckliga män innan den sagan tog slut när 
Lasse Eriksson avled på scenen den 3 mars 2011. Jacke kåserar 
i radio och tidningar, showar i olika konstellationer och har 
fem barn, en fru, två katter samt en död framtand.

P E R N I L L A  KR I S TO F F E R S S O N
Pernilla driver initiativet Go Care som verkar för att inspire
ra fler att välja ett jobb inom äldre omsorgen. Go Care finns för 
att vara med och lösa branschens rekryteringutmaning. Som 
en del av arbetet görs nationella kampanjer för sommar jobb i 
äldreomsorgen varje år. Go Care har även tillsammans med 
Sveriges Kommuner och Regioner skapat den uppskattade 
serien ”Attraktiv äldre omsorg” som lyfter hur arbetsgivare 
kan lyckas med sin rekrytering. Pernilla har varit engagerad i 
svensk äldreomsorg ur ett anhörigperspektiv i över 10 år. 2012 
var hon med och startade Seniorval.se som idag är Sveriges 
största guide kring boende, service och omsorg för seniorer. 

I N G I B J Ö RG  J O N S D OT T I R
Arbetar som verksamhetschef för Institutet för Stressmedicin 
i VGR och är adjungerad som Professor vid Avdelningen för 
Samhällsmedicin och Folkhälsa vid Göteborgs Universitet. 
Hon är invol verad i stora delar av den forskning som ISM 
bedriver avseende stress, hälsa och arbets miljö. I särskild fo
kus är den forskning som bedrivs när det fäller organisatorisk 
och psykosocial arbets miljö samt den kliniska forskningen av
seende individer med stressrelaterad utmattning. Kunskaps
spridning är en viktig del av arbetet där chefer inom offentlig 
sektor är en särskilt viktig målgrupp.

J O H A N  N O R É N 
Johan Norén föreläser med ämnen kring den friska arbets
platsen. Han är tidigare ishockeyspelare som intresserat sig för 
coachning, mental träning samt ledarskap. Johan jobbade un
der flera år som försäljningschef och blev långtidssjukskriven 
till följderna av stressrelaterad ohälsa. Efter att ha genomgått 
rehabilitering så har han fördjupat sina kunskaper ytterliga
re och inriktat sig på hur man kan jobba förebyggande för att 
bibehålla en hög produktivitet och långsiktig hållbar hälsa. 
Nu utbildar han ledningsgrupper inom några av landets mest 
framstående organisationer och företag. Med samlad erfaren
het av idrotten, närings livet och sjukvården arbetar han för 
att öka kunskapen på att kunna tolka signaler på obalans och 
överbelastning. 

KR I S T I N  Ö S T E R  O C H 
I SA B E L L E  H E R N A N D E Z
Kristin Öster och Isabelle Hernandez är doktorander i Anna 
Dahlgrens forskargrupp, som bedriver forskning på arbets
tider, återhämtning och säkerhet på både individ och orga

nisationsnivå. Målet är att bidra med kunskap som kan an
vändas i ett systematiskt arbete för ett hållbart arbetsliv, där 
trötthet (eller brist på återhämtning) ses som en risk för hälsa 
och säkerhet. I sitt avhandlingsarbete undersöker Kristin hur 
korta vilotider påverkar hälsa och säkerhet. Isabelles avhand
ling handlar om arbetstider, återhämtning och säkerhet inom 
sjukvården under Covid19 pandemin.

E VA  W I L L S T R A N D
Eva Willstrand föreläser om kommunikationens betydelse 
för ett gott ledarskap. Hon är kommunikations och ledar
skapskonsult med över 20 års erfarenhet från både chefs och 
specialistroller i verksamheter som Scandinavian Airlines, 
Saab Technologies och Lantmännen. Eva har uppdrag som 
utbildare, föreläsare, processledare, facilitator, rådgivare och 
coach. Hon utbildar kommunikatörer, nyckelpersoner, chefer, 
projekt ledare och medarbetare inom både privat och offentlig 
sektor.

DAV I D  SPA RV 
David Sparv är chefsjuksköterska för Skånes Universitetssjuk
vård (SUS), vilket omfattar sjukhuset i Lund/Malmö samt 
sjukhusen i Ystad, Trelleborg och Landskrona. David har ar
betat inom sjukvården sedan 1998 och har mer än 15 års erfa
renhet som chef och ledare inom sjukvård. Inom forskningen 
har David intresserat sig för hjärtsjukvård, och disputerade 
2018 inom ämnet interventionell kardiologi. David föreläser 
om kompetensförsörjning och utveckling, och är ansvarig för 
implementeringen av Magnet modellen på SUS. David arbe
tar för att vända den stundom negativa bilden kring svensk 
hälso och sjukvård, och fokuserar på det goda och starka 
ledarskapet. 

I DA  T E X E L L
Ida talar om ledarskapets betydelse vid omvärldsförändringar 
och förändringsprocesser. Hon tar sin utgångspunkt i person
liga och öppenhjärt liga berättelser för att tillsammans med 
åhörarna mejsla fram insikten om att förändring utgår från 
våra personliga val och beteenden. Med bakgrund i sina er
farenheter tar hon oss med på en före läsning om ledarskapets 
betydelse för fram tidens samhällsutveckling. 
Ida är idag kommundirektör för UppsalaBro kommun där 
hon arbetar aktivt med norm kritiska frågor och ett värde
baserat ledarskap där mod, omtanke och handlingskraft är 
ledorden. För sitt banbrytande ledarskap har hon fått flera 
utmärkelser.

SVA N T E  R A N D LE RT
Svante föreläser om att attrahera, engagera och utveckla rätt 
medarbetare till rätt plats.
Han har genom åren hjälpt hundratals organisationer och 
tusentals chefer hur man blir medarbetarnas och kundernas 
förstahandsval imorgon. 
2017 släppte han boken Drömarbetsgivaren.  
2018 lanserade han ledarskapspodden Chefssnack där flera av 
Sveriges vassaste beslutsfattare är med som gäster.

Kort presentation av föreläsarna: 


