INVITASJON

Human Factors in Control

9. til 10. mai
2017

Organizational safety and safety culture current challenges and future directions
Kjære deltaker
Vi vil med dette invitere til møte i HFC-forum (Human Factors in Control). Tema for møtet er:
“Organizational safety and safety culture – current challenges and future directions".
Møtet holdes tirsdag 9. og onsdag 10.mai 2017, hos BW Fleet Management AS, Professor
Kohts Vei 5, Lysaker, i auditoriet (NB møt i resepsjonen til Storebrand). Vi starter det vanlige
møtet kl. 11.00 tirsdag med lunsj og avslutter etter lunsj på onsdag. For spesielt interesserte
starter vi kl. 9:00 på tirsdag med gjesteforelesning fra K. Mearns, “Measuring and improving
safety culture.” Vi har foredrag fra USA på dag en (CSB, Lead Human Factors Investigator) og
fra Ptil på dag to. Det er parkeringsmuligheter hos Q-park Lysaker Torg.
Vi har reservert rom på First Hotel Grims Grenka, Kongens gate 5, 0153 Oslo. Rom
bestilles på tlf. +47 23 10 72 00 eller e-mail: grimsgrenka@firsthotels.no . Referansenr:
6399400. Merk at vi har reservasjon fram til tirsdag 25. april.
Programmet i grove trekk
Vi ønsker å sette fokus på sikkerhetskultur og organisasjoners sikkerhet. Hvordan kan vi
forbedre sikkerhet på et overordnet nivå, hvordan kan vi måle og forbedre sikkerhetskulturen.
Hvordan kan vi snu trenden når marginene presses? Hvordan kan vi løfte holdninger og
kunnskaper om sikkerhet i en bransje, hvordan kan vi påvirke utforming og rammebetingelser
som regelverket? Områder som vil belyses er: Måling og utvikling av sikkerhetskultur,
Forståelse for Human Factors i ulykkesgranskinger og i komplekse teknologiske miljø.
Erfaringer fra granskingen av Deepwater Horizon. Hvordan kommuniserer vi om sikkerhet via
systemer og rutiner. Har vi nye perspektiver? Hvordan måler vi og følger opp sikkerhetskultur.
Foredrag holdes av internasjonale eksperter og miljø som har lang erfaring med HF løsninger,
bl.a. av Kathryn Mearns/ Amec Foster Wheeler; Cheryl Mackenzie/CSB; Peter Kines/
NRCWE.dk; Heidi Rudshaug/ Havarikommisjonen; Patrick Waterson/ Loughborough Univ.; T.
Wold/ UiB; E. Lootz/ PTIL; S. Antonsen/SINTEF; S. Kvalheim/ Safetec; E. Almeida/ Odfjell
Drilling.
Visjon og hovedoppgave for HFC forumet
HFC visjon: "Kompetanseforum for bruk av HF innen samhandling, styring og overvåkning i
olje- og gassvirksomheten." Med Human Factors (HF) mener vi ergonomiske faktorer, kognitive
faktorer og organisatoriske faktorer. HFC's hovedoppgave: "Å være et forum for
erfaringsoverføring som bidrar til å videreutvikle HF-metoder til bruk ved design og vurdering av
driftskonsepter." (Om HFC, se: www.hfc.sintef.no).

Vennlig hilsen
Kristian Gould /Statoil, Andreas Bye /IFE, Linda J. Sørensen /BW Fleet Management, Koen
van de Merwe /DNV GL, Stig Ole Johnsen /SINTEF, Marie Green /HCD

Vær vennlig registrer via WEB eller returner registreringen innen 25.april 2017 til:
Solfrid.Sorensen@sintef.no

HFC Møte

AGENDA

19. til 10. mai
2017

Organizational safety and safety culture current challenges and future directions
BW Fleet Management, Professor Kohts Vei 5, Lysaker (Hos Resepsjon Storebrand)
Dag 1
09:00-11:00
11:00-12:00
12:00-12:30
12:30-13:00
13:00-13:15
13:15-13:45
13:45-14:00
14:00-15:00
15:00-15:30
15:30-16:00

Program
Guest Lecture: Measuring and improving safety culture.
Lunsj - BW
Velkommen til seminaret (BW) og runde rundt bordet
Maintaining organisational safety - the challenge of safety
Diskusjon og pause – med forfriskninger
Vision Zero for Occupational Health, safety and wellbeing
Diskusjon og pause – med forfriskninger
Investigating Human Factors in Complex Systems
Diskusjon og pause – med forfriskninger
Safety Culture in Transport Accident Investigations

16:00-16:30
16:30-16:45
16:45-17:15

Diskusjon og pause – med forfriskninger
Orientering om HF prosjekter: SMACS og SAREPTA
The ‘New Safety’ – is it really that new?

17:15-17:30
17:30-18:00
18:15
19:30

Diskusjon og pause – med forfriskninger
Safety Management Systems as communication
Busstransport til hotellet
Middag - Sentralen Mat, Øvre Slottsgate 3-Vinterhagen

Dag 2
08:30
09:00-09:45
09:45-10:00
10:00-10:30

Program
Busstransport fra hotellet til BW Fleet Management
Trenden skal snus (Reversing the Trend)
Diskusjon og pause – med forfriskninger
Organizational culture and safety: maintaining safety
across boundaries between "us" and "others.
Diskusjon og pause – med forfriskninger
Safety compliance and safety culture in the oil and gas
industry
Diskusjon og pause – med forfriskninger
Reducing major accident risk - rolling out interventions to
strengthen the organization
Lunsj
Flytoget til Oslo Lufthavn (Train to Airport)

10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-11:45
11:45-12:15
12:15-13:15
13:27

Ansvar
K. Mearns/
Amec Foster Wheeler
K. Mearns/AMW
P. Kines/ NRCWE.dk
C. Mackenzie/CSB
H. Rudshaug/
Havarikommisjonen
SINTEF
P. Waterson
Loughborough Univ.
T. Wold/ UiB

E. Lootz/PTIL
S. Antonsen/
SINTEF
S. Kvalheim/
Safetec
E. Almeida/
Odfjell Drilling

REGISTRERING

Human Factors in Control

9. til 10. mai
2017

Organizational safety and safety culture current challenges and future directions
All registrering bør gjøres via WEB adressen: (klipp ut og lim inn i web)
Engelsk: http://survey.euro.confirmit.com/wix/p1856001577.aspx?&l=9
Norsk:
http://survey.euro.confirmit.com/wix/p1856001577.aspx?&l=20
Ved problemer kan nedenstående skjema fylles ut og sendes til
Solfrid.Sorensen@sintef.no
Navn :__ __________________________________________
E-post :_____________________________________________ Tlf. :__________
Organisasjon: ___ ___________________________________
Adresse:

__ ____________________________________

Kryss av for:

__9/5 Gjeste-Forelesning; __9/5 Lunsj;9/5 Buss til Oslo; __9/5 Middag,
__10/5 Buss til BW; __10/5 Lunsj

Hvem faktureres (PO-Nr/Bestillingsnr/Referansenr: )___________________
Vi har reservert rom på First Hotel Grims Grenka,Kongens gate 5, 0153 Oslo. Rom
bestilles på WEB (se over) eller tlf. +47 23 10 72 00 eller: grimsgrenka@firsthotels.no
Referansenr: 6399400. Merk at vi har rommene kun fram til tirsdag 25 april.

For å være med må man betale inn medlemsavgift eller møteavgift, som dekker lunsj, middag og
kopi av presentasjonene som holdes samt annet relevant materiale.
Medlemsavgiften (uten moms) er pr år – dekker to møter:
- 25.000 for bedrifter med mer enn 15 ansatte
(dekker 3 deltakere på årets to møter)
- 12.500 for bedrifter med under 15 ansatte
(dekker 2 deltakere på årets to møter)
Møteavgiften (uten moms) er pr møte:
- 6.500 kr pr møte for ikke-medlemmer
(dekker 1 deltaker på ett møte)
- Studenter deltar gratis i møtet, men må betale for middag dersom de vil delta på den.
Medlemsavtale, informasjon og publikasjoner om HFC kan finnes på WEB-siden:
http://www.hfc.sintef.no

Vær vennlig registrer på WEB eller returner registreringen innen 25.april 2017 til:
Solfrid.Sorensen@sintef.no

