INVITASJON

Human Factors in Control

21-22 Oktober
2009

Samhandling i distribuerte team
Kjære deltaker!
Vi vil med dette invitere til møte i HFC- forum (Human Factors in Control).

22. september 2009

Møtet holdes onsdag 21. og torsdag 22.oktober 2009 i Trondheim. Vi starter kl 11:30
onsdag på Prinsen hotell og avslutter etter lunsj på torsdag med workshop.
Vi har reservert rom på Prinsen Hotel i Trondheim. Frist for beskjed om rombestilling er
14.oktober. Fint om dere tar kontakt direkte tlf: 73807000, eller www.prinsenhotell.no.
(SINTEF kan også bestille rom for dere – kryss da av på siste side).
Program
Tema for møtet vil være ”Samhandling i distribuerte team” og vi vil se på eksempler fra
forskjellige næringer og sektorer angående dette. Foredrag holdes bl.a. av Prof. E.Salas og
Prof N.Stanton. Det blir besøk hos fremtidens operasjonsrom på St. Olavs hospital/SINTEF (se
http://www.stolav.no/templates/StandardMaster____94146.aspx )
Forumets visjon og hovedoppgave
HFC visjon: "Kompetanseforum for bruk av HF innen samhandling, styring og overvåkning i olje
og gass virksomheten."
HFC 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)
Vi håper du har anledning til å delta, og ønsker at du fyller ut og returnerer det vedlagte
registreringsskjemaet så raskt som mulig, senest 14.oktober. Vi ser frem til din deltakelse.
Vi har også bestilt og fått billetter til ukeforestillingen, revyen, den 21/10 fra 20:30.
Vi vil også benytte anledningen til å minne om kurset ”MTO-Human factors” ved UiS i høst –
http://www.uis.no/kurs/evu/teknologi_og_naturvitenskap/?courseID=MTOH09&timeCode=2009H
Og Kurset "Introduksjon til HF og integrerte operasjoner" går på våren 2010, Samlinger: 8. - 10. februar,
15. - 18. mars, 26. - 28. april. Påmelding http://videre.ntnu.no/link/nv11413

Vennlig hilsen
Thor Inge Throndsen /StatoilHydro, Atoosa Tunem/IFE, M. Green/HCD, Ole
Klingsheim/ConocoPhillips, Stig Ole Johnsen; Camilla Tveiten; Irene Wærø/SINTEF.

Vær vennlig og returner registreringen innen 14.oktober 2009 til:
Ingrid.Aalberg@sintef.no Sintef Teknologi og samfunn
Tel: 93087720 Fax: 73592896

AGENDA

HFC Møte

21 til 22 oktober
2009

Samhandling i distribuerte team
Trondheim, Prinsen Hotell .
Dag 1
11:30-12:30
12:30-13:00
13:00-13:30
13:30-13:45
13:45-14:00
14:00-15:00

Foredrag med spørsmål etter foredragene;
Registrering og lunsj
Velkommen til møtet – presentasjon av møtedeltakere
Setter scenen – situational awareness, team cognition..
Discussion
Kaffe/Pause
”Distributed team cognition ”

15:00-15:30
15:30-15:45
15:45-16:45
16:45-17:15
17:15-18:00

Discussion
Kaffe/Pause
Theory and methods to analyse and design distributed
situational awareness
Discussion
Integrerte operasjoner og betydning for HMS nivået

19:00
20:30

Middag
Ukerevy

Dag 2
08:00-8:30
08:30-10:00
10-10:30
10:30-11:15

Foredrag med spørsmål etter foredragene;
Kaffe
Besøk Fremtidens Operasjons Rom (FOR)
Transport & Kaffe/Pause
Challenges related to distributed collaboration across
organizational borders
Samhandling i distribuerte team – erfaring fra forsvaret
som kan overføres til industrien
Collaboration Training in Distributed Virtual Reality
Environments
Lunsj
Workshop – Distribuert samhandling – Praktiske metoder
og verktøy for sikkerhet og kvalitet. (N.Stanton, E.Salas)

11:15-11:45
11:45-12:15
12:15-13:00
13:00-14:45

Ansvar/Beskrivelse
HFC
G. Hauland/DNV
Prof E.Salas/Univ. of Central
Florida
Prof. N.Stanton/Brunel Univ.
A.Ringstad/StatoilHydro
P.Næsje Coldevin/DnV
HFC
HFC
HFC
HFC/FOR
C. Tveiten/NTNU/SINTEF
A.Arntzen/ResLab
E.Mustad/ IFE
HFC deltakere

Neste møte i HFC forum blir i April og Oktober 2010

Vær vennlig og returner registreringen innen 14.oktober 2009 til:
Ingrid.Aalberg@sintef.no Sintef Teknologi og samfunn
Tel: 93087720 Fax: 73592896

REGISTRERING

Human Factors in Control
Prinsen Hotell, Trondheim

21. til 22.oktober
2009

Samhandling i distribuerte team

Ja, jeg vil gjerne delta:
Navn:

__ ____________________________________

Tittel / stilling: ____ __________________________________
Organisasjon: ___ ___________________________________
Adresse:
__ ____________________________________
Kryss av for:
__Lunsj 21/10, __Middag 21/10, __UKE revy 21/10, __ Bestiller hotell 21/10 __ Lunsj 22/10

Tlf. :

__________ Fax: ___________

E-post:

_______________

For å være med må man betale inn medlemsavgift eller møteavgift. Medlemsavgiften 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 14.oktober 2009 til:
Ingrid.Aalberg@sintef.no Sintef Teknologi og samfunn
Tel: 93087720 Fax: 73592896

