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Adress Tel E-post Hemsida 

IPS 0736 336027 info@ips.se www.ips.se 
Rönngatan 12 
426 77 Västra Frölunda 

IPS workshop om lärande av händelser 

Onsdagen den 23 januari 2018 
ÅF, Frösundaleden 2A, Solna (Länk till Google Maps) 

 
Syfte: Att utbyta erfarenheter kring inträffade tillbud och olyckor, och systematik för lärande 
av händelser.  

Program 

9.30 Kaffe och mingel  

10.00 Inledning, på gång i IPS Mats 
Lindgren, 
IPS 

10.20 Händelseutredning med MTO-perspektiv och systemsyn vid 
nyttjande av erfarenheter i en företagskoncern. Hur naturliga 
variationer i en organisations förmågor ibland kan förstärka varandra 
på ett sätt som kan leda till en olycka (funktionell resonans). 

Fredrik 
Barchéus, 
Vattenfall 

11.30 Brand vid provtagning i Polyetenfabriken. Videofilm om händelsen, 
utredningsresultat och lärdomar. Hur Borealis använt filmen för att 
sprida lärdomarna och öka medvetenheten. Bland annat diskuteras 
utmaningar kring efterlevnad av instruktioner. 

Claes 
Broman, 
Borealis 

12.30 Lunch  

13.15 Torrkokning av högtryckspanna vid Åbyverket i Örebro. Hur kunde 
pannan tömmas på vatten och ändå fortsätta köras i flera timmar 
innan haveriet. Genomgång av orsaker, skador, reparationer och 
lärdomar. 

Mats 
Åbjörnsson, 
E.ON 

14.15 Kan man lära sig något av stora internationella olyckshändelser? 
Hur ser det egna företagets olyckshistorik ut? Har vi ”varit nära” - 
finns likheter att lära sig av? Preemraffs sätt att försöka skapa en 
riskmedvetenhet för den egna verksamheten. 

Bo 
Karlsson, 
Preem 

15.15 Eftermiddagsfika och gruppdiskussioner med respektive föreläsare Alla 

15.40 Summering och avslutning (till senast 16.00) Alla 

Välkomna! 

Seminariet är öppet för anställda i IPS medlemsföretag och särskilt inbjudna. Det är avgiftsfritt men om 
du uteblir utan att anmäla förhinder tar vi ut en avgift på 1000 kr. Obligatorisk föranmälan via 
hemsidan senast den 15 januari 2019! Därefter är anmälan bindande.  
 
Meddela eventuellt förhinder till anmalanips@demomeeting.se. 

http://www.ips.se/
https://goo.gl/maps/y1LnWxjatXp
http://ips.se/index.php?special=event&id=151
mailto:anmalanips@demomeeting.se
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