INVITASJON

Human Factors in Control
StatoilHydro Stavanger

23-24 april
2008

Praktisk erfaring fra ulike samhandlingsrom – MTO samspillet i
distribuerte team
29. februar 2008

Kjære deltaker!
Vi vil med dette invitere til møte i HFC- forum (Human Factors in Control).
Møtet holdes onsdag 23. og torsdag 24.april 2008 i Stavanger. Vi starter kl 12:00 onsdag
hos StatoilHydro, Forus Øst, IB bygget og avslutter etter lunch på torsdag.
Vi har reservert rom på Thon Hotel Maritim , frist for beskjed om rombestilling er 10.april.
SINTEF kan bestille rom for dere – kryss av på siste side, direkte bestilling se
www.thonhotels.no/maritim eller tlf: 51850577.
Program
Tema for møtet vil være ”Praktiske erfaringer fra ulike samhandlingsrom, MTO samspillet i
distribuerte team, fokus på overgangene fra normal drift til driftsavvik eller beredskap. Vi skal
besøke ConocoPhillips (Onshore Operations Center og Onshore Drilling Centre), StatoilHydro
(Sub-Surface expert Centre) og Hovedredningssentralen. Vi vil også gå gjennom 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 og publikasjoner 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 innen 10.april. Vi ser frem til din deltakelse.
Neste HFC møte er planlagt til 1. og 2. oktober i 2008 hos IFE.
Vennlig hilsen
Thor Inge Throndsen /StatoilHydro, Geir Olav Hjertaker/StatoilHydro, Jon Kvalem/IFE, M.
Green/HCD, Stig Ole Johnsen/SINTEF.

Vær vennlig og returner registreringen innen 10.april 2008 til:
Ingrid.Aalberg@sintef.no
Sintef Teknologi og samfunn
Tel: 93087720 Fax: 73592896

HFC Møte
StatoilHydro Stavanger

AGENDA
23-24 april
2008

Praktisk erfaring fra ulike samhandlingsrom – MTO samspillet i
distribuerte team
Konferansen arrangeres i Stavanger; StatoilHydro, Forus Øst, IB bygget
Dag 1-23/4
12:00-13:00
13:00-13:30
13:30-14:15
14:15-14:45
14:45-15:00
15:00-16:00
15:00-16:30

16:30-17:00
17:00-17:30
17:30
19:00-20:00
20:00-…
Dag 2-24/4
08:30
08:45-09:00
09:00-10:00
10:00-10:30
10:30-10:45
10:45-11:45
11:45-12:15
12:15-12:30
12:30-13:00
13:00-14:00
14:00

Registrering og lunsj
Velkommen til møtet – rundgang rundt bordet
IO i StatoilHydro, eksempler fra boring
Toolbox talk - basic introduction and tips and
tricks about different HF tools and techniques –
“What to look for today and tomorrow”
Busstransport til Hovedredningssentralen
Hovedredningssentralen for Sør –Norge
Fokusområde, Demo, Refleksjoner i plenum
Refleksjoner*: Human Factors issues, experiences,
suggestions, best practice, leading edge? Issues
during normal operations, handling of unwanted
incidents - locally (how collaboration and exception
handling is performed between offshore and
onshore CCR.) Other themes of interest to HFC?
CRIOP – Før og nå
CRIOP – Fremover: MiniCriop,
Criop for samhandlingsrom?
Busstransport til Thon Hotel Maritim
Omvisning på Oljemuseet (fottur fra hotellet)
Middag på Bølgen og Moi (Oljemuseet) musikk
Buss henter på Thon Hotel Maritim
Kaffe
ConocoPhillips –Onshore Operations Center og
Onshore Drilling Centre - Fokusområde, Demo,
Refleksjoner i plenum
Refleksjoner* - ConocoPhillips
Busstransport til StatoilHydro
StatoilHydro- Sub-surface expert Centre
Fokusområde, Demo, Refleksjoner i plenum
Refleksjoner* - StatoilHydro
HF Kurs – erfaringer, innspill
Arbeidssystemenes formelle og uformelle
dimensjoner.
Lunsj - StatoilHydro
Flytaxi

Ansvar/Beskrivelse
StatoilHydro
HFC
K.Andersen/StatoilHydro
M.Green/HCD

A.Viste/HRD
(I.Wærø)
Gruppeledere
(A.Drøyvoldsmo,
M.Green, Ptil)

J.Monsen/Scandpower
Plenumsdiskusjon

I.Trane/ConocoPhillips
(S.O.Johnsen)
Gruppeledere
StatoilHydro
Repr fra SSC/StatoilHydro
(T.I.Throndsen)
Gruppeledere
I.Wærø/SINTEF
V.Hepsø/StatoilHydro
StatoilHydro
StatoilHydro

REGISTRERING

Human Factors in Control
StatoilHydro Stavanger

23-24 april
2008

Praktisk erfaring fra ulike samhandlingsrom – MTO samspillet i
distribuerte team
Ja, jeg vil gjerne delta:
Navn:

__ ____________________________________

Tittel / stilling: ____ __________________________________
Organisasjon: ___ ___________________________________
Adresse:
__ ____________________________________
Kryss av for:
__Lunsj 23/4, __Middag 23/4, __ bestiller hotell 23/4 __ Lunsj 24/4
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 10.april 2008 til:
Ingrid.Aalberg@sintef.no
Sintef Teknologi og samfunn
Tel: 93087720 Fax: 73592896

