
 
 

Kort presentation av talare på utbildningen: 
 
Anders Johansson 67 år 
Narkosläkare 

• Bor i Uppsala sedan 18 år men är uppvuxen i Linköping. 

• Jag är gift med Lise-Lott och är pappa till 2 söner som idag 

har egna familjer. 

• Jag har arbetat med anestesi och intensivvård i hela mitt 

yrkesverksamma liv. 

• När jag arbetade som narkosläkare på akademiska 
sjukhuset i Uppsala ingick även tjänst som helikopterläkare samt uppdrag i 
Afghanistan för hämtat hem skadade soldater. 

• Under min tid i Uppsala har jag tillhört församlingen Livets Ord, 

• jag har varit medicinsk ledningsansvarig för församlingens katastrofenhet under 
Livets Ords missionsavdelning. 

• Varit på katastrofuppdrag i: Banda Aceh, Pakistan, Haiti och Filipinerna 

 

Magnus Dahlberg 51 år 
Kommunikationschef för kommunledningskontoret i Uppsala 
kommun.  

• Har under många år arbetat med kommunikation och 

mediefrågor. 

• Han har erfarenhet både från näringsliv, politik, ideell 

sektor och offentlig sektor. 
 
 
 
 
 
Jonas Högblad 47 år 
Löjtnant 

• Jobbar som officer i Försvarsmakten, arbetsort Uppsala. 

• Har tidigare jobbat som sjukgymnast. Även utbildad 

fritidsledare. 

• Har i alla år varit aktiv inom scouting och barn-

ungdomsarbete. 

• Haft förmånen att få åka med på två team dels till Haiti samt 

till Filippinerna. 

• Gift sedan 19 år med Stina och vi har två barn, Lukas 14 och 

Kajsa som är 12. 
 

Jag kommer prata om ledarskap i fält. 



 
 

Jan Wandeby 59 år 
Konsult 

Gift, 4 barn, 4 barnbarn 
 

• Styrelseledamot SLB 

• Insatsledare katastrofteam. 

• Sjukvårdsbefäl Upplands insatskompani. 

• Sjukvårdsinstruktör Försvarsmakten. 

• Jobbat som: 

o Projektledare nationellt & internationellt i 30 år 

Personsäkerhet / livvaktsskydd 
 

 

 

 

 

 

 

Margareta Nätterdal  
 

Brinner för… 

…att hjälpa en människa eller organisation att ta ett kliv framåt 
…att hämta in ny kunskap och forskning 
…att se om min egen kompetensutveckling 
 
Erfarenhet 

• skolkurator 

• primär och specialistvård 

• egenföretagare Empathos 

• offentlig och privatsektor 

• behandling 

• utbildning 

• teambuilding 

• organisationsutveckling 
 

 

Kompetens  

• socionom 

• psykosocialt behandlingsarbete 

• psykoterapi grundutbildning 

• kris och traumatologi 

• ledarskap och handledning 

• stress och utmattning 
 

 

 

Utbildning/Konsulting 
• bemötande 

• extra ordinära händelser 
-hot och våld 

• kris- och stresshantering 

• handledning och coachning 

• samtalsmetodik 

• den livslånga relationen 
 



 
 

 
Bengt Herngren 62 år 
Specialist i ortopedisk kirurgi och allmänkirurgi 
 
Gift, två barn, fyra barnbarn 
 

• Ordförande för Skandinaviska Läkarbanken, ledamot av 

styrelsen sedan 2010 

• Arbetar vid Barnortopediskt regioncentrum för sydöstra 

sjukvårdsregionen i Jönköping 

• Jobbat för Svensk Pingstmission i Tanzania fem år 

• Varit ute på katastrofuppdrag i Haiti efter jordbävningen 2010 samt flera 

volontäruppdrag för Skandinaviska Läkarbanken 

• Aktiv i Pingstkyrkan i Habo, cyklar, kör motorcykel, reser och sportdyker när tillfälle 

bjuds  

 


