
ErgonomidagEn 2012
HELDAGSKONFERANSE 4. JUNI 
Tema: Har vi riktig fokus i arbeidet med 
ergonomi og human factors?

arrangør: Norsk forening for ergonomi og human factors. Konferansen arrangeres ved Statens arbeidsmiljøinstitutt.



PROGRAM

09.30  Velkommen ved konferanseleder

 UtgangspUnktEt

09.35 organisasjonsmessige betingelser for prioritering av systematisk arbeid 
 med ergonomi og human factors.
 Roald Bjørklund, professor arbeids- og organisasjonspsykologi,
 Universitetet i Oslo

10.15 Pause

10.30 arbeidsgivers mandat 
 Bjørn auglend, HR og administrasjonssjef, Ruter aS

 gjEnnomføring

11.00 Hms-rådgivers / ergonomirådgivers situasjon
 Odd Viggo Nilsen, HmS-leder, akershus fylkeskommune

11.30 Pause

11.45 satsing på human factors i jernbaneverket
 Sarah Brotnov, avdeling URØ, Jernbaneverket

12.15 Lunch

13.15 ønsker kunden systemperspektivet?
 Håkon augensen, development director, Human Factors Solutions

13.45      Kort pause

 tilsyn

13.55 fra det å be om å få se permen din – til anvendelse av helheten i 
 regelverket. presentasjon av arbeidstilsynets arbeidsmiljømodell.
 Bjørg Hegdal, seniorrådgiver Direktoratet for arbeidstilsynet
 anne Langedrag, seniorinspektør, arbeidstilsynet i Oslo

 flErE kUnnskapsbasErtE pErspEktiVEr

14.25 sammenhengen mellom arbeidsbetingelser i organisasjonen og 
 fysiske plager
 Bo Veiersted, dr. med., Statens arbeidsmiljøinstitutt 

14.55     pauPause
 
15.10 Er arbeid med ergonomi og human factors det samme som Hms-arbeid?
 Knut Inge Fostervold, dr. psychol, førsteamanuensis, Universitet i Oslo

 Konferansen avsluttes kl. 15.40

 konferanseleder: Thor Husby, InterProsjekt aS

 



I år stiller vi spørsmålet: Har vi riktig fokus i arbeidet med ergonomi og 
human factors? 

Uten å undervurdere arbeid på individnivå, retter konferansen søkelyset på 
organisasjons- eller systemnivået, dvs. mot å forstå årsak og virkning i bedriften. 
Dette henger også godt sammen med behovet for å forstå miljøfaktorenes 
virkning over tid. 

Konferansens målgrupper:
•	 ergonomirådgivere
•	 Tilsyn
•	 Forskere og fagpersonell innenfor utdanning
•	 De som etterspør ergonomisk kunnskap i virksomheter

PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Tidsramme:
Registrering 08.30 - 09.30
Konferansens program: 09.30 – 15.40

Sted: 
Statens arbeidsmiljøinstitutt, Gydas vei 8, majorstua, Oslo

Konferanseavgift:
For medlemmer i NeHF: kr 1.450,-
For medlemmer og ansatte i samarbeidende organisasjoner: kr. 1.620,-
For ikke-meldemmer: kr. 1.800,-
Studenter: kr 400,-

Konferanseavgiften er inkl. lunch

Påmelding:
Fyll ut påmeldingsskjema på www.ergonom.no
alternativt kan du sende en mail til konferanse@interprosjekt.no
(Husk å oppgi navn og adresse)
Har du spørsmål kan du ta kontakt på tlf. 90 76 37 58
Påmeldingsfrist 31. mai

VELKOMMEN!

TEMA


