
Tid: Onsdag 20 november kl. 09:30-17:00 och torsdag 21 november kl. 08:30-15:30. 
Plats: Novotel Göteborg, Klippan 1, tel 031-720 22 00, www.novotel.se . Deltagare som önskar hotellrum bokar 
detta själva direkt med hotellet. 
Pris: 3100:- (Icke medlemmar 3500:-) (en dag 1900:- / Icke medlemmar 2100:-) Anmälan: Senast 25e oktober,  
via e-post mats.andersson@ineos.com  
Avgiften betalas in till föreningens Bankgiro 227-7820 (senast 1 november). Märk inbetalningen med namn och 
e-postadress. Önskas faktura anges detta vid anmälan. 
Frågor: Mats Andersson, e-post enligt ovan eller telefon 0303-87837 
 
Program Dag 1 (onsdag 20 november) 
09:30 Kaffe, samling 
10:00 Mänskligt felhandlande, Blenda Weibull, (Weibullkonsult/IPS) 
12:00 Lunch 
13:00 Fortsättning Mänskligt felhandlande teori varvas med praktiska övningar  
15:00 Kaffe 
15:30 Fortsättning Mänskligt felhandlande praktisk tillämpning för ökad säkerhet   
17:00 Slut dag 1 
 
Program Dag 2 (torsdag 21 november) 
08:30 Bra samarbete och kommunikation över kulturella gränser, Erik Hemming, Åland University 
09:30 Fika förmiddag (30 minuter) 
10:00 Fortsättning Bra samarbete och kommunikation över kulturella gränser 
11:00 Från Machokultur till människokultur - lönsamt att arbeta med säkerhetskultur, Anette Wedin, COWI 
12:00 Lunch 
13:00 Erfarenheter från utvärdering av säkerhetsklimat, Maria Bergh, COWI 
14:00 Monteringsergonomi som lönsamhets- och kvalitetsfaktor, Anki Falck, Chalmers Tekniska Högskola 
15:00 Erfarenhetsutbyte och fika 
15:30 Slut dag 2 

Årets Arbetsmiljödagar  i Väst              
den 20 till 21 november 2013 i Göteborg 

Säkerhetskultur och mänskliga felhandlingar — erfarenheter, verktyg 
och arbetssätt för bättre arbetsmiljö och säkerhet  
 
Till årets arbetsmiljödagar har vi lyckats engagera en fantastisk grupp av föreläsare som med djup 
kunskap och bred erfarenhet ger en inblick i det växande kunskapsområdet säkerhetskultur, 
säkerhetsklimat och praktiska arbetssätt för att skapa god arbetsmiljö och bättre säkerhet.   
  
Efter kursdagarna har du kunskap om säkerhetskultur och hur mänskliga felhandlingar uppkommer. 
Du har också fått prova användbara metoder i praktiska övningar, vilket ger dig möjlighet att arbeta 
med förbättringsarbete i din egen organisation.  
Som avrundning av kursdagarna har vi också lyckats få med en kunskapsuppdatering om ergonomi 
som en lönsamhets– och kvalitetsfaktor.  

Inbjudan till konferens FTF region 8 
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