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Adress Tel E-post Hemsida 

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

Ledningssystem för funktionssäkerhet - Seminarium 

Torsdagen den 16 maj 2019 
ÅF, Grafiska vägen 2, Göteborg samt Webbsändning 
 
Syfte: Seminariet kommer att belysa kraven på kvalitetssäkring av de arbetsprocesser som 
är involverade i livscykeln för säkerhetskritiska instrumentfunktioner, och även ge en 
internationell utblick. Syftet är att förbereda ett kommande IPS-projekt om ledningssystem för 
funktionssäkerhet. Här ges möjlighet att påverka projektets innehåll!  
 

Målgrupp: För att få utbyte och kunna bidra i gruppdiskussioner bör deltagarna ha arbetat 
en del med säkerhetskritisk instrumentering, t.ex. SIL-bestämning, kravspecifikation, 
design, implementering eller drift/underhåll 
 

Preliminärt program  

12.30 Inledning Mats Lindgren, IPS 

   

12.40 Bakgrund till projektförslaget och egna 
erfarenheter från konsultuppdrag 

Magnus Karlsson, Nouryon 

   

13.15 Kraven på ”Ledningssystem för 
funktionssäkerhet” och idéer för vidare arbete 

Blenda Weibull, 
Weibullkonsult 

   

14.00 Fikapaus  

   

14.20 Internationella erfarenheter av ”Functional 
Safety Management”  

Lars Axelsson och Kenan 
Asenov, pidab 

   

14.50 Arbete i grupp: Vilka aspekter behöver IPS 
medlemmar hjälp med och vad bör ett IPS-
projekt innehålla och utmynna i? 

Alla 

   

15.45 Summering Blenda Weibull 

   

16.00  Avslutning  

 

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 görs via 
kalendariet på vår hemsida http://www.ips.se/ senast den 10 maj! Därefter är anmälan bindande. 
Ange vid anmälan om du deltar via webben. Förhinder meddelas till anmalanips@demogroup.se.  
 
 

http://www.ips.se/
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Vägbeskrivning, se nedan. Anmäl dig i receptionen. 
 
Om du åker kommunalt, t ex från Göteborgs Centralstation, tag spårvagn 2 eller 4 till hållplats Elisedal 
(ca 10 min), alldeles intill ÅF-huset.  
 
Om du åker bil: Betalplatser finns i P-garaget intill. 
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