Människan som operatör i säkerhetskritiska system

Anmälan och registrering: Anmälan till konferensen sker via HFNs
hemsida, www.humanfactorsnetwork.se. Sista dag för anmälan samt
betalning är den 17 oktober. För anmälningar efter detta datum tillkommer
en avgift om 500:- exkl moms.
Registrering av deltagare och eventuell utdelning av material sker utanför
föreläsningssalen den 24 november mellan klockan 09:00-10:00 samtidigt
som vi serverar kaffe och smörgås.

HFN-konferens
Människan som operatör i
säkerhetskritiska system

Konferensavgift för HFN-medlemmar: Avgiftsfritt för visst antal
deltagare per medlemsorganisation, exklusive konferensmiddag. För varje
ytterligare deltagare är avgiften 3000:- exkl moms utöver de reserverade
gratisplatserna.
Konferensavgift för icke HFN-medlemmar: 4500:- exkl moms.
I konferensavgiften ingår lunch samt för- och eftermiddagskaffe.
Konferensmiddag inklusive guidning äger rum på Flygvapenmuseum i
Linköping. Konferensmiddag inkl vatten/lättöl + 2 glas vin: 290 :exklusive moms.
Betalning: Betalning sker till bankgiro 5050-0016, ange 1472/HFNkonferens samt ditt namn.
Hotell och resor: Bokning av hotell samt resor ombesörjs av deltagarna.
Ett antal rum är reserverade på Scandic Frimurarehotellet, uppge
bokningsnummer LIN231111 för ett lägre pris.
En förteckning över fler hotell i Linköping finns på HFNs hemsida, se
nedan.
Kontakt: För administrativa frågor v.g. kontakta Lena Sundling,
(lena.sundling@liu.se) telefon: 013-281106.

24-25 november 2011, Linköping
www.humanfactorsnetwork.se

www.humanfactorsnetwork.se

Människan som operatör i säkerhetskritiska system

Förbättra säkerhet och effektivitet med
Human Factors
Många organisationer står idag inför ständiga förändringar och det sker en
kontinuerlig kunskapsutveckling inom såväl tekniska som
beteendevetenskapliga områden. Den snabba utvecklingen ställer nya krav
på människor som verkar inom komplexa säkerhetskritiska system i
exempelvis processindustri, olika förarmiljöer eller hälso- och sjukvården.
För att upprätthålla och förbättra såväl säkerhet som prestanda krävs att vi
ständigt utvecklar och fördjupar vår kunskap kring hur människan verkar i
samspelet med teknik och organisation. Temat för konferensen är
därför ”Människan som operatör i säkerhetskritiska system”. Presentationer
med koppling till trötthet, organisation och ledarskap, kvalitet och säkerhet
samt utformning av tekniska system ur ett Human Factors-perspektiv tas
gärna emot, men även andra bidrag med anknytning till temat för
konferensen välkomnas. Konferensen kommer att spegla såväl tillämpat
arbete som forskningsaktiviteter inom området.

Människan som operatör i säkerhetskritiska system

HFN har två huvudinriktningar:
 Säkerhet, risk och kris (säkerhetskultur, riskhantering,
krishantering)
 Människa - Teknik – Organisation (MTO) och systemutveckling
(utformning av ny teknik, ledningssystem, plattformar och
arbetssätt för HF/MTO)
HFNs verksamhet är inriktad på alla områden där kunskap inom Human
Factors är av stor betydelse och medlemskap är öppet för alla
organisationer som bedriver sådan verksamhet. För ansökan om
medlemskap, vänligen kontakta Martina Berglund
(martina.berglund@liu.se).

Abstract och manuskript
Abstract (max 200 ord) kan lämnas in t o m 15 september 2011.

Med denna konferens önskar HFN lyfta fram sitt 15-åriga arbete inom
Human Factors för säkerhetskritiska verksamheter.

Abstract skall sändas via e-post till Martina Berglund
(martina.berglund@liu.se). Besked om antagna abstracts ges författaren
med e-post senast den 17 oktober 2011.

Keynote speaker på konferensen är professor Torbjörn Åkerstedt,
Stockholms universitet (Stressforskningsinstitutet) och Karolinska
Institutet, som kommer att tala om ”Trötthet och säkerhet”.

Fullständigt manuskript (svenska eller engelska), max 10 sidor, lämnas vid
konferenstillfället. Vetenskapliga bidrag kommer att genomgå en review
innan publicering sker som pdf-fil på HFNs hemsida.

Human Factors Network in Sweden
HFN bildades för 15 år sedan men benämndes HFA, Human Factors in
Aviation. HFA var inriktat mot flygområdet, men med tillkommande
medlemmar vidgades verksamheten och namnet ändrades till HFN.
Nätverkets verksamhetsidé är att utifrån ett Human Factors-perspektiv
bidra till ökad systemsäkerhet och systemeffektivitet samt förbättrade
operatörsmiljöer.
HFN syftar till att samla kunskapen i Sverige inom HF/MTO-området och
vara ett forum för samarbete mellan myndigheter, företag och andra
organisationer samt den akademiska världen.

www.humanfactorsnetwork.se

Författare som har fått sitt abstract godkänt måste bekräfta sitt deltagande
genom anmälan till konferensen och betala konferensavgiften senast den 17
oktober.

Administrativ information
Datum för konferensen är 24-25 november.
Plats: Linköpings universitet, hus C, ingång 20, rum T1
Program: Ett fullständigt program e-postas till deltagarna före konferensen
samt publiceras på HFNs hemsida.
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