
 
 

Inbjudan till det 16:e Nordiska användarmötet  

för AAS, ICP-AES och ICP-MS! 

Det 16:e Nordiska användarmötet för AAS, ICP-AES och ICP-MS kommer att äga rum den 

6-8 mars 2018 och vi har återigen valt att vara på Nova Park Conference i Knivsta då det är 

nära till Arlanda (flyg) och även bra läge för att ta sig till med bil eller tåg. 

Syftet med användarmötet är: 

• Att skapa ett forum för erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och nätverksbygge 

inom området elementaranalys. 

• Att skapa en mötesplats, under trivsamma former, för användare, utvecklare, forskare 

och teknikleverantörer. 

Programmet är utformat för alla användare av AA- och ICP-tekniker och kommer även att 

omfatta relaterade ämnen såsom provberedning, mätosäkerhet och användning av 

referensmaterial. 

PROGRAM & TEMAN 

Det är tre seminariedagar med följande teman: 

DAG 1 – AAS och ICP-AES 

DAG 2 – Kvalitet, mätosäkerhet, provupparbetning,  

               referensmaterial med mera 

DAG 3 – ICP-MS  

Vi blandar föredrag från användare och inbjudna föredragshållare med föredrag från 

leverantörerna som deltar i utställningen. 

Vi tar gärna emot förslag på aktuella ämnen som du eller en kollega kanske vill bidra med. 

Strukturen på det preliminära programmet finns bifogat. 

VI BYTER SPRÅK! 

Den största förändringen jämfört med tidigare år är att vi byter det gemensamma språket från 

svenska till engelska. Vårt mål är att göra dessa dagar mer attraktiva för deltagare från 

Finland och Danmark samt bättre kunna ta tillvara den kompetens som våra inbjudna 

föredragshållare har. Vi hjälper gärna till med att översätta presentationen till engelska om du 

som föredragshållare känner dig mer bekväm med att använda ditt modersmål. 

PRISER & ANMÄLAN 

Ni väljer fritt, efter intresse, hur många och vilka dagar ni önskar på deltaga. Anmäl er gärna 

via formuläret på hemsidan där alla tillgängliga alternativ finns angivna. 

Deltagaravgift (utom logi) 

1 dag:     4200 SEK 

2 dagar:  7400 SEK 

3 dagar: 10 500 SEK 



 
 
 

LOGI 

Eventuellt boende i anslutning till användarmötet bokas och betalas av deltagarna själva 

med Nova Park Conference. Vi har reserverat 60 enkelrum på Nova Park för nätterna mellan 

den 6-8 mars. Dessa rum bokas direkt av er med Nova Park Conference +46 18 34 90 00. 

Ange bokningsnummer 157355 vid bokningen. 

VISST LÅTER DET INTRESSANT? 

Det 16:e Nordiska användarmötet för AAS, ICP-AES och ICP-MS erbjuder ett unikt tillfälle att 
lära av och utbyta idéer med andra instrumentanvändare och experter. Samtidigt är 
leverantörsutställningen, som finns i anslutning till användarmötet, en utmärkt möjlighet till att 
få en uppdatering av den tekniska utvecklingen inom området. 
 

All praktisk information om användarmötet, vår kursverksamhet samt Nova Park Conference 

finns på vår hemsida. 

 

 

 

Har ni frågor eller funderingar så kontakta 

oss på camilla@kemistutbildarna.se eller 

birgitta@kemikompassen.se  

 

 

Vi vill hälsa dig varmt välkommen! 

 

Med vänlig hälsning! 

Camilla & Birgitta
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