
 
 

INBJUDAN till CRM-seminarium 2009-11-18 – 19 
 
Datum: 2009-11-18 – 2009-11-19 
Plats: First Hotel, Linköping 
Deltagaravgift: 3 st deltagare från HFC deltar utan avgift. Därefter är avgiften 3900 
SEK exkl moms. 
Sista dag för anmälan: 9 november 2009 
 
 
Årets CRM-seminarium har som övergripande tema Non-Technical Skills 
(NOTECHS). I enlighet med gällande regelverk (EU OPS 1 och JAR-OPS 3) ska 
besättningars CRM-färdigheter vara föremål för evaluering. NOTECHS-projektet 
startade 1996 då ett konsortium bildades bestående av DLR (D), IMASSA (F), 
NLR (NL) och University of Aberdeen (GB). I ett senare skede deltog även ett 
antal europeiska flygbolag.  
Den föreslagna metodiken är i enlighet med ICAO Annex 6 och dess krav på 
evaluering av Non Technical Skills. Metodiken har validerats genom ett 
forskningsprojekt benämnt  Joint Aviation Requirements – Translation Elaboration 
Legislation (JAR-TEL). Det får anses vara angeläget för samtliga som dagsläget är 
aktiva och har intresse för CRM-problematiken att delta i detta seminarium. 
NOTECHS kommer att bli föremål för en workshop och kommer att ledas av 
Lucio Polo, som har synnerligen goda kunskaper i ämnet genom sitt aktiva 
deltagande i JAR-TEL. Lucio Polo har en bakgrund som kapten i Alitalia och 
arbetar idag som flyginspektör för den italienska luftfartsmyndigheten.  
NOTECHS-delen av seminariet har följande delmoment: 
 
From NOTECHS study to the assessment of NTS 
- JARTEL study and the validation of NOTECHS as one of NTS behavioral 

markers system 
- NTS assessment in practice 
- “A game to be played by professional examiners" 
- What are your answers to some popular questions about NTS assessment? 
- NTS Methodology 
- Authorities responsibilities and tools for NTS assessment 
- The Future regulation: NPA 17& 22 and Part FCL an OPS 
- Final questions and closing 
 
Ytterligare moment som kommer att ingå i seminariet är bland annat "Situational 
awareness" i grupper som presenteras av Jens Alfredson från Saab Aero Systems 
samt ett inslag om Naturalistic Decision Making 
 
samt 
 



 
 

Vuxen pedagogik/didaktik 
Vad säger forskningen om vuxnas lärande? Hur kan vi som utbildare främja 
lärandet på våra kurser? Exempel på pedagogiska metoder för CRM - kurser och 
annan utbildning inom flygbranschen. Presenteras av Karin Persson, Stockholms 
Universitet/Braathens Training. 
 
(Med reservation för eventuella ändringar) 
 

Anmälan sker på HFNs hemsida http://www.humanfactorsnetwork.se/ gå in 
under ”courses”. 
 
VÄLKOMNA! 


