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Error tolerance in complex settings
4. september 2008

Kjære deltaker!
Vi vil med dette invitere til møte i HFC- forum (Human Factors in Control).
Møtet holdes onsdag 1. og torsdag 2.oktober 2008 i Oslo. Vi starter kl 11:30 onsdag på
Radisson SAS Scandinavia Hotell, Holbergs gate 30 og avslutter etter lunsj på torsdag.
Vi har reservert rom på Radisson SAS Scandinavia Hotell, frist for beskjed om rombestilling
er 26.september. SINTEF kan bestille rom for dere – kryss av på siste side, alternativt direkte
bestilling tlf: 23 29 30 00.
Program
Tema for møtet vil være ”Error tolerance in complex settings”. Vi har foredrag fra P.Hudson fra
University of Leiden, sammen med andre mange gode og spennende foredrag. Vi arrangerer
middag på Operaen. Vi skal besøke Statnett og det vil bli en kort gjennomgang av status for HF
kurset*.
Forumets visjon og hovedoppgave
Visjon: "Kompetanseforum for bruk av HF innen samhandling, styring og overvåkning i olje og
gass virksomheten."
Hovedoppgave: "Å være et forum for erfaringsoverføring som bidrar til å videreutvikle HF
metoder til bruk ved design og vurdering av driftskonsepter. "
(Mer informasjon om HFC kan finnes på WEB-siden: http://www.hfc.sintef.no)
Vi håper du har anledning til å delta, og ønsker at du fyller ut og returnerer det vedlagte
registreringsskjemaet så raskt som mulig, senest 26/9. Vi ser frem til din deltakelse.
Neste HFC møte er planlagt til 22. til 23. april, sted ikke fastsatt, og 21. til 22. oktober under
studenteruka i Trondheim. *(Det blir også nytt human factors kurs våren 2009, i uke 7 (10,11,12 februar), uke
11 (10,11,12 mars) og uke 20 (11,12,13,14 mai). Påmelding http://videre.ntnu.no)

Vennlig hilsen
Thor Inge Throndsen /StatoilHydro, Jon Kvalem/IFE, M. Green/HCD, Stig Ole Johnsen/SINTEF.

Vær vennlig og returner registreringen innen 26.september 2008 til:
Ingrid.Aalberg@sintef.no
Sintef Teknologi og samfunn
Tel: 93087720 Fax: 73592896

HFC Møte

AGENDA
1-2.oktober
2008

Error tolerance in complex settings
Radisson SAS Scandinavia Hotell, Holbergs gt 30
Dag 1-1/10
11:30-12:30
12:30-13:00
13:00-14:00
14:00-14:30
14:30-15:00
15:00-15:30
15:30-16:00
16:00-16:15

Registrering og lunsj
Velkommen til møtet – rundgang rundt bordet
Error tolerance in complex settings
Toolbox talk: Human Error – hva er det
Kaffe/Pause
Fra Snorre A ”Hvorfor gikk det bra”

17:45-18:00

Human Reliability Analysis
Innledning – Proaktive indikatorer for
fjernovervåkning og fjerndrift, hvordan unngå
menneskelige feilhandlinger i forkant?
Pause
Workshop - Proaktive indikatorer for
fjernovervåkning og fjerndrift, hvordan unngå
menneskelige feilhandlinger i forkant?
Oppsummering i plenum

19:30

Middag på Operaen

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

Buss henter på SAS Radisson Hotell, drar 08:30
Statnett – Husebybakken 28, Smestad - Kaffe
Statnett presentasjon og omvisning kontrollrom

10:00-10:30
10:30-10:45
11:00-11:45

Refleksjoner og spørsmål til hva vi har sett
Retur SAS Radisson Hotell
Erfaringer fra ulykkesgranskinger

11:45-12:15

”Building safety” – et samarbeid for utvikling av
robuste organisasjoner
HF Kurs – erfaringer, innspill, veien videre
Resultater fra spørreundersøkelse – bruk av
ISO 11064
Lunsj – SAS Radisson Hotell

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

12:15-12:30
12:30-13:00
13:00-14:00

Ansvar/Beskrivelse
SAS Radisson Hotell
HFC
P.Hudson/Univ. Leiden
A.J.Ringstad/StatoilHydro
T. Nilsen/StatoilHydro
A.Bye, S. Massaiu/IFE
Innleder fra HFC

Alle

Plenumsdiskusjon

Statnett/ Øyvind Bergvoll
og Ole Gjerde
Panel(IFE, HCD)
Havarikommisjonen/
Sigurdur Petursson
SINTEF/R.Tinmannsvik

NTNU/E.Aas

REGISTRERING

Human Factors in Control
Radisson SAS Scandinavia, Hollbergsgt 30

1-2 oktober
2008

Tema: Error Tolerance in complex settings

Ja, jeg vil gjerne delta:
Navn:

__ ____________________________________

Tittel / stilling: ____ __________________________________
Organisasjon: ___ ___________________________________
Adresse:
__ ____________________________________
Kryss av for:
__Lunsj 1/10, __Middag 1/10, __ Bestiller hotell 1/10 __ Lunsj 2/10
Tlf. :

__________ Fax: ___________

E-post:

_______________

For å være med må man betale inn medlemsavgift. Den er pr år:
- 25.000 for bedrifter med mer enn 15 ansatte (dekker 3 deltakere)
- 12.500 for mindre enn 15 ansatte (dekker 2 deltakere)
- 6.500 kr pr møte for ikke medlemmer (og overskytende deltakere)
Medlemsavtale, informasjon og publikasjoner om HFC kan finnes på WEB-siden:
http://www.hfc.sintef.no

Vær vennlig og returner registreringen innen 26.september 2008 til:
Ingrid.Aalberg@sintef.no
Sintef Teknologi og samfunn
Tel: 93087720 Fax: 73592896

