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MEDVERKANDE
HUVUDTALARE
Annelie Roswall Ljunggren
Annelie Roswall Ljunggren är statssekreterare hos
civilminister Ardalan Shekarabi.
Anders Ekholm
Anders Ekholm är vice VD för Institutet för
Framtidsstudier. Han har tidigare arbetat som
analyschef på Socialdepartementet där han bland
annat undersökt vårt framtida behov av vård och
omsorg. Han har även arbetat på Finansdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet
och Utbildningsdepartementet.
Ingela Thylefors
Ingela Thylefors har arbetat som psykolog och
forskare vid Göteborgs universitet sedan mitten av
60-talet. Både som forskare och konsult har hon
huvudsakligen fokuserat på välfärdsorganisationer
som vård, omsorg och skola. Hennes specialintressen
är ledarskap, förändrings- och utvecklingsarbete,
arbetsorganisation samt effektivitetsfrågor. Ingela
kommer under våren ut med boken “Chef- och
ledarskap inom välfärdssektorn”.
Magnus Svartengren
Magnus Svartengren är läkare och professor i
arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet.
Sedan augusti 2011 är han överläkare på
Arbetsmiljöverket. Han arbetar med tillämpad
forskning, forskar- och grundutbildning i syfte att
öka kunskapen om kopplingen mellan arbete, miljö
och hälsa. Magnus kommer att tala utifrån rubriken
“Friska verksamheter – vilka leder oss dit?”.

MODERATORER
Annika Härenstam
Annika Härenstam är professor vid Psykologiska
institutionen, Stockholms universitet. Annika
forskar om chefskap, arbetets organisering, genus
och arbetsmiljö.

Johan Alvehus
Johan Alvehus är lektor i företagsekonomi vid
Högskolan Kristianstad. I sin forskning intresserar
han sig framför allt för professions-organisationer,
med fokus på styrning och ledarskap.
Nomie Eriksson
Nomie Eriksson är lektor i företagsekonomi vid
Högskolan i Skövde. Hennes forskningsintressen
är organisationer, chef- och ledarskap, professioner,
resiliens och institutionella arrangemang, samt
förändringsmöjligheter.
Johan Åkesson
Ek. lic. Johan Åkesson är verksam vid Handelshögskolan i Göteborg där han bland annat är
kursansvarig för ekonomistyrningskurser på
ekonomprogrammet. Johan är sedan lång tid också
verksam som konsult hos Preera och har stor
erfarenhet av styrutmaningar i både privat och
offentlig sektor.

ÖVRIGA MEDVERKANDE
Anna Adelly
Sektorchef för äldreomsorg och hälso och
sjukvård i Göteborgs stad Angered. Anna Adelly
har arbetat 17 år som chef inom både privat och
offentlig verksamhet. Hon arbetar idag som chef
för chefer inom kommunal verksamhet och har
ett par år tillbaka specifikt inriktat sig på att stärka
enhetscheferna i deras yrkesroll. ”Vi har nått stora
framgångar både vad gäller kundnöjdhet, lägre sjuktal samt
budget i balans. Jag är övertygad om att det är för att vi
vågade satsa på ledarskapet!”
Lotte Alsterdal
Lotte Alsterdal är arbetslivsforskare och verksam
på Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns
högskola. Det är en verksamhet som driver forskning
och utbildning i syfte att medvetandegöra, kritiskt
granska och utveckla praktisk kunskap i arbetslivet,
framför allt kopplat till mellanmänskliga yrken.
Som forskare och lärare med yrkesverksamma
studenter har hon särskilt intresserat sig för den
praktiska kunskapens roll och villkor i verksamheter som förskola, vård och äldreomsorg.

Thomas Andersson
Thomas Andersson är biträdande professor i
företagsekonomi vid Högskolan i Skövde, där
han leder forskningsgruppen Medarbetarskap och
organisatorisk resiliens. Hans forskningsintressen
är främst medarbetarskap, ledarskap, organisationsförändring, organisationskultur och professionella
organisationer.
Erik Berntson
Erik Berntson är forskare och lektor i arbets- och
organisationspsykologi vid Stockholms universitet och har varit med i CHEFiOS-projektet
sedan starten 2008. Han intresserar sig särskilt för
chefers arbetsvillkor och har arbetat med enkäten
i projektet. Sedan 2015 medverkar han också i
undervisningen kring CHEFiOS vid Göteborgs
universitet.
Lotta Dellve
Professor i vårdens ledarskap och organisering
samt i ergonomi vid Högskolan i Borås och KTH.
Lotta Dellve har forskat på ledarskap i offentlig
sektor i cirka 15 år. Hon har intresserat sig för
hållbarhetsperspektiv ur flera aspekter, till exempel
ledares egen hållbarhet, ledarskap och organisering
som stärker medarbetares hållbarhet, strategisk
styrning som ger goda förutsättningar för att
stärka såväl arbetsmiljö som kvalitet och effektivitet.
Hon är också vetenskaplig ledare och föreståndare
för Centrum för Välfärdsstudier i Borås.
Tina Forsberg Kankkunen
Tina Forsberg Kankkunen är forskare vid Sociologiska institutionen, Stockholms universitet. Hon
forskar om styrning, organisering och arbetslivet
i offentlig sektor. Hennes studier har ofta ett
genusperspektiv.
Pam Fredman
Rektor, Göteborgs universitet.
Katarina Gårdfeldt
Föreståndare, Göteborgs miljövetenskapliga
centrum, GMV, vid Chalmers och Göteborgs
universitet.
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FORTS. ÖVRIGA MEDVERKANDE
Johan Hansson
Johan Hansson är verksamhetschef för VO Kirurgi
inom Region Gävleborg. Förutom verksamhetschefsrollen så jobbar han del av tiden i den
kliniska verksamheten som urolog/kirurg. Som
ägare och pådrivare i olika förbättringsarbeten har
han erfarenhet om hur man kortar väntetiden för
patienter utan att alltid behöva tillföra extra resurser.
I sin roll ser han resultatet av förändringar både
utifrån ett ledningsperspektiv och utifrån perspektivet att arbeta närmast den vi gör förändringen
för – Patienten.
Henrik Holmberg
Henrik Holmberg är sedan 2012 sjukhuschef på
Västerviks sjukhus. Han är civilekonom och har
ett stort intresse av människor och av hälso- och
sjukvård.
Karl Landergren
Karl Landergren är läkare, specialist i invärtesmedicin och kardiologi och arbetar nu som
Medicinsk rådgivare i Landstinget i Kalmar
län. Han har tidigare varit verksamhetschef för
akutmottagningen vid Västerviks sjukhus. Karl
Landergren är överläkare med en strategisk roll
på landstinget i Kalmar län i frågor som rör kunskapsstyrning och kvalitetsuppföljning.
Svante Lifvergren
Svante Lifvergren är internmedicinare och
lungläkare. Han arbetar som kvalitetschef på
Skaraborgs sjukhus och är en av föreståndarna vid
Centre for Healthcare Improvement på Chalmers
(chi.chalmers.se). På CHI bedrivs utbildning och
forskning inom kvalitetsutveckling i komplexa
hälso- och sjukvårdssystem.

2010-2014 ansvarig för den nationella satsningen
Bättre liv för sjuka äldre.
Mats Ryderheim
Analytiker Arbetsmiljöverket. Mats Ryderheim har
mångårig erfarenhet från inspektionsverksamhet,
bland annat som chef på Malmödistriktet. Han
arbetar numera med internationella frågor på
Arbetsmiljöverket. Planerar en EU-konferens i
februari med erfarenheter från arbetet med
kvinnors arbetsmiljö.
Sven Siverbo
Sven Siverbo forskar om styrning i privat och
offentlig sektor. För närvarande arbetar han med
två forskningsprojekt: ett om styrning av underleverantörer och ett om betydelsen av att styrningen
ökar i dagens organisationer. Dessförinnan har han
forskat om budgetstyrning, benchmarking, styrning
i processorienterad verksamhet och ekonomisk
utveckling.
Rolf Solli
Rolf Solli är professor i företagsekonomi verksam
vid både högskolan i Borås och Förvaltningshögskolan i Göteborg. Rolfs forskningsfält handlar
om styrning, organisering och ledning företrädesvis inom offentlig sektor.
Maria Ström
Rektor, Göteborgs stad. Maria Ström är rektor
på Sannaskolan i Göteborg och har arbetat som
skolledare i 12 år i Göteborg. Hon berättar om
komplexiteten i statligt respektive kommunalt
uppdrag för en rektor idag. Hur leder man en skola
för framtiden? Hur ser hållbar kunskap ut i en
föränderlig värld? Vilka är framgångsfaktorerna?
Detta är viktiga frågor och utgångspunkter.

Christofer Montell
Christofer Montell är analyschef på Myndigheten
för vård- och omsorgsanalys. Han har tidigare
arbetat som managementkonsult med fokus på
strategifrågor inom hälso- och sjukvården och
omsorgen.

Elisabeth Sundin
Elisabeth Sundin är professor i företagsekonomi
samt forskningsledare vid Helix, Linköpings
Universitet. Hennes forskning rör organisatorisk
förändring under det senaste decenniet särskilt
offentliga organisationer och olika typer av entreprenörskap. Hennes egen empiriska forskning har
främst handlat om hemtjänstens organisering.

Maj Rom
Projektchef Sveriges kommuner och landsting.
Maj Rom är närvårdsöverläkare i Landstinget
Sörmland och arbetar även på Sveriges Kommuner
och Landsting med utvecklingsfrågor. Hon var

Börje Svensson
Börje Svensson är sedan 1999 chefläkare i
primärvården i Region Gävleborg. Arbetar samtidigt deltid som läkare på en Hälso-

central. Mångårig erfarenhet från ledningen av en
sjukvårdsorganisation och framtagande av de olika
ersättningssystem som önskat styra vården i rätt
riktning. På samma sätt erfarenhet att i kliniskt
läkararbete se hur styrmekanismerna ibland
oförutsägbart påverkar medarbetares beteende i
vardagens praxis.
Anna Sörman
Vård- och omsorgschef Danderyds kommun.
Anna Sörman har varit verksam som som chef
i olika befattningar sedan 1999 och har arbetat
inom äldreomsorgen i både privat och kommunal
regi. Hon har drivit flera olika vård- och omsorgsboenden och hemtjänstenheter. Under två år drev
hon ett eget företag inom hemtjänsten i Stockholms västerort. Under den senaste hälften av sin
karriär har hon arbetat som chef över chefer, i
olika former. Idag är Anna vård- och omsorgschef
inom den kommunala produktionen i Danderyds
kommun.
Hans Winberg
Hans Winberg är från början forskare i Förvaltningsekonomi på Handelshögskolan i Stockholm. Efter
att under ett drygt decennium ha verkat vid samma
lärosätes vidareutbildning lade Hans grunden för
Sveriges första akademiska tankesmedja, Leading
Health Care. Stiftelsen LHC grundades av HHS i
december 2009. Hans verkar som gränsöverskridande
systemexpert inom hälsa, vård och omsorg med
fokus på styrning, ledning och organisering. Ett av
uppdragen var ersättningsmodeller för samverkan
mellan vård och omsorg som LHC hade 20102014 för förra regeringens äldresamordnare. Det
har resulterat i bland annat uppdrag som följeforskare i Vinnovas projekt om ersättningsmodeller och innovation. Han brinner för att
omsätta modern organisationsteori i praktiken.

