INVITASJON

Human Factors in Control

9.-10. mai
2012

Human Factors i et internasjonalt perspektiv
8.mars

Kjære deltaker.
Vi vil med dette invitere til møte i HFC-forum (Human Factors in Control). Tema for møtet vil
være ”Human Factors i et internasjonalt perspektiv” hvor vi ser på utfordringer og god praksis
knyttet til områder som sikkerhet, effektivitet og samarbeid mellom forskjellige land. Vi har lagt
opp til en paneldiskusjon med tema "HF across borders – Challenges to face". Vi har innlegg fra
det tekniske universitet i Delft, Sintef, Ptil, Propel, Health and Safety Executive - UK, Høgskolen
i Stord/Haugesund (HSH), ABB og Scandpower.
Møtet holdes onsdag 9. og torsdag 10.mai 2012 i Oslo, på Radisson Blu Plaza Hotel, i 33.etg,
møterom Oslofjord. Vi starter kl 11:00 onsdag med lunsj og avslutter etter lunsj på torsdag.
Vi har også reservert rom på Radisson Blu Plaza Hotel. Frist for beskjed om rombestilling er
16.april, for å sikre at dere får rom på hotellet. Dere kan ta kontakt direkte til hotellet via
hotellets call senter på tlf 02525 eller via websiden: www.radissonblu.no/plazahotell-oslo.,
opplys da om at det gjelder HFC forum. Vi kan også bestille rom for dere – kryss da av på siste
side.
Programmet i grove trekk
Foredrag holdes bl.a. av: P. Hudson professor "Human factor in safety" ved T.U. Delft; R. Miles
"lead on the topic of human and organisational factors" fra "offshore division of the HSE"; G.
Lamvik fra SINTEF, J. Tharaldsen fra Ptil, T. Soma fra Propel, T. Sydnes fra HSH, T.G. Graven
fra ABB og L. Sørensen fra Scandpower.
Visjon og hovedoppgave for HFC forumet
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 vil også benytte anledningen til å minne om kurset ”MTO-Human factors” ved UiS som går
høsten 2012, og NTNU kurset "Introduksjon til Human Factors, metoder og teorier med
eksempler fra integrerte operasjoner. " -våren 2012, se videre.ntnu.no
Vennlig hilsen
Arne Jarl Ringstad /Statoil, Atoosa P-J Thunem/IFE, Mark Green/HCD, Koen van de Merwe
/DNV og Stig Ole Johnsen/SINTEF.

Vær vennlig og returner registreringen innen 30.april 2012 til:
jannicke.neeb@hrp.no, IFE (FAX: 69 21 24 90)

HFC Møte

AGENDA
9. til 10. mai
2012

Human Factors i et internasjonalt perspektiv
Oslo, Radisson Blu Plaza Hotel
Dag 1
11:00-12:00
11:00-12:00
12:00-12:30
12:30-13:15
13:15-13:45
13:45-14:15
14:15-14:45
14:45-15:30
15:30-16:00
16:00-16:15
16:15-17:00

Innlegg og diskusjon
Registrering
Lunsj
Velkommen
Identifying the roles of individuals, organizations,
company culture and regulators in accident prevention
Diskusjon/Pause
Forholdet mellom kulturforskjeller, arbeidspraksis og
sikkerhet. Eksempler fra offshore- og sjøfartsindustrien.
Perspectives on safety: The impact of group
membership, work factors and trust on safety
performance in UK and Norway
Diskusjon/Pause
Human and organisational factors - what can be learned
from international shipping
Diskusjon/Pause
HF across borders – Challenges to face - panel
discussion

19:00
19:30

Buss til middagen
Middag på Ekebergrestauranten

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

Innlegg og diskusjon
Kaffe og noe å bite i
Managing risk – international lessons from the loss of the
Deepwater Horizon platform
Diskusjon/Pause
Cross-cultural communication at an offshore service
vessel
Diskusjon/Pause
Quick and dirty ethnography as basis for user-centered
design in industry
Diskusjon/Pause
England vs. Norway: HF across the North Sea
Avsluttning, oppsummering og evaluering
Lunsj

09:45-10:00
10:00-10:30
10:30-10:45
10:45-11:15
11:15-11:30
11:30-12:00
12:00-12:30
12:30-13:30

Ansvar

P. Hudson/TU Delft
G. Lamvik/Sintef
J. Tharaldsen /Ptil

T. Soma/Propel
Panel: P. Hudson, R. Miles,
J. Tharaldsen og
N. Suparamaniam-Kallerdahl.

Ansvar
R. Miles/HSE-UK
T. Sydnes/HSH
T.G. Graven/ABB
L. Sørensen/Scandpower

REGISTRERING

Human Factors in Control
Oslo - Radisson Blu Plaza Hotel

9. til 10. mai
2012

Human Factors i et internasjonalt perspektiv
Ja, jeg vil gjerne delta:
Navn:

__ ____________________________________

Tittel / stilling: ____ __________________________________
Organisasjon: ___ ___________________________________
Adresse:
Kryss av for:

__ ____________________________________

__ Lunsj 9/5, __ Middag 9/5, __ HFC bestiller hotellrom for meg 9/5 __ Lunsj 10/5

Tlf. :
E-post:

__________ evt. Fax: ___________
_______________

Hvem faktureres (PO-Nr/Bestillingsnr/Referansenr: )___________________
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 er pr år:
- 25.000 for bedrifter med mer enn 15 ansatte (dekker 3 deltakere)
- 12.500 for bedrifter med mindre enn 15 ansatte (dekker 2 deltakere)
Møteavgiften er pr møte:
- 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 30.april 2012 til:
jannicke.neeb@hrp.no, IFE (FAX: 69 21 24 90)

