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To fokusområder

Fremskaffelse av kritisk informasjon og scenariobasert 
beslutningsstøtte før ulykken inntreffer

Utvikling av løsninger i form av teknologi for effektiv på
stedet tilgang til informasjon og beslutningsstøtte
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Skal gi opphav til ny kunnskap

hvordan informasjon fra risikoanalyser kan brukes til å
hjelpe personell på ulykkesstedet til å ta rett beslutning
hvordan relevant informasjon fra ulike kilder kan nås på en 
mest mulig optimal måte via mobilt utstyr i en 
ulykkessituasjon
hvordan å samle og dra nytta av erfaringer fra bruk av 
mobilt utstyr i ulykkessammenheng
domenespesifikke retningslinjer for samvirke mellom 
personell på ulykkesstedet og en mobil enhet for å oppnå
optimal arbeidsstøtte
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Neste seminar

15. Oktober 
Tillit i en digitalisert tidsalder
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Policy for dette seminaret

Hver foredragsholder har 30 minutter til rådighet
Det inkluderer spørsmål
Jeg reiser meg når det gjenstår 5 minutter (av de 30)
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