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IPS 25 år – Seminarium vid Lunds Tekniska Högskola, samt middag 
och studiebesök på Max IV Laboratoriet, 16-17 oktober 2019 

Tema: Forskning, Utveckling, Framtid  

Program, onsdag 16/10 (mer info i bilagan).  

09.30 - 10.00 FIKA/MINGEL  

   

10.00 - 10.15 Inledning – Något om IPS Owe Fredholm, IPS 

   

10.15 - 10.45 Översikt av LTHs utbildning och forskning inom 
området risk och säkerhet 

Henrik Hassel, LTH 

   

10.45 - 11.45 Giganten Jens Rasmussen (1926 – 2018) - Hur nutida 
säkerhetsforskare står på hans axlar 

Johan Bergström, LTH 

   

11.45 - 12.15 IPS ”bästa exjobbet” 2018 – Rasmussens model of 
boundaries (webbsändning/inspelning, på engelska) 

Viji Vijayan, Singapore 
(M.Sc. vid LTH 2018) 

   

12.15 - 13.15 LUNCH  

   

13.15 - 14.00 Forskning inom RISE: Industrins kunskapsbehov 
inom kontrollrumsområdet, samt design och 
användbarhet inom industriellt brandskydd 

Staffan Bram / Ulrika 
Millgård, RISE 

   

14.00 - 14.45 Ideas that shape automation – their suitability to the 
process industries and the role of the human 
(föredraget hålls på engelska) 

Anthony Smoker, LTH 

   

14.45 - 15.15 EFTERMIDDAGSFIKA  

   

15.15 – 16.00 Ett projekt om säkerhetsutbildning vid anläggningar 
med risker och många tillfälliga arbetande 

Jonas Borell, LTH 

   

16.00 – 17.00 Processäkerhet i praktiken – Utmaningar och 
möjligheter 

Panelsamtal 

   

17.15 – 18.15 Mingel och eventuellt besök på Brandlaboratoriet  

   

18.30 -  MIDDAG (separat anmälan)  

http://www.ips.se/
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Studiebesök på Max IV laboratoriet, torsdag 17/10 
09.00 – 12.00 Presentationer och visning av Max IV Laboratoriet, inklusive information om risker och 
säkerhetsarbete. 
 
MAX-laboratoriet är en nationell forskningsanläggning med Lunds universitet som värd. Laboratoriet 
har varit framgångsrikt i drygt 30 år, och 2016 färdigställdes MAX IV – Sveriges största och mest 
ambitiösa satsning på forskningsinfrastruktur, och världens ljusstarkaste synkrotronljusanläggning. 

Fullt utbyggt kommer MAX IV att ta emot mer än 2 000 forskare årligen från Sverige och resten av 
världen. De forskar inom bland annat 

• materialvetenskap 

• strukturbiologi 

• kemi 

• nanoteknologi 
 
MAX IV laboratoriet är en mycket dynamisk och innovativ arbetsplats. Variationen i experiment och 
använda tekniker leder till en komplicerad riskbild med en blandning av konventionella risker och 
mer ovanliga risker som uppstår i forskningsmiljön.  
 

Anmälan! 
Seminariet är kostnadsfritt och öppet för alla anställda i IPS medlemskrets samt studerande vid LTH 
och särskilt inbjudna. Middagen och besöket på Max IV är endast för IPS medlemmar och särskilt 
inbjudna. Antalet platser är begränsade.  
 
Anmälan görs via kalendariet på vår hemsida http://www.ips.se/ senast den 2 oktober! Därefter är 
anmälan bindande. OBS att det är separat anmälan till Max IV besöket. 
 
Ett antal rum är reserverade på Hotell Finn i Lund, med rabatterade priser. Du bokar direkt via 
hotellet, ange "IPS, bokningskod 641455". Priset är då 1 205 kr/natt 15-16/10 och 1 250 kr/natt 16-
17/10, inkl moms och frukost. 
 
Mejla anmalanips@demogroup.se angående eventuella förhinder, förfrågningar om restplatser och 
andra praktiska frågor. 
 

Bilagor: 

1. Mer information om programmet 

2. Vägbeskrivning 

 

 

http://www.ips.se/
http://www.ips.se/
mailto:anmalanips@demogroup.se


IPS  2019-08-26 

INTRESSENTFÖRENINGEN 
FÖR PROCESSÄKERHET 

   

Adress Tel E-post Hemsida 

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

 
 

Mer information om programmet 
 
Allmänt: 
När IPS nu fyller 25 år ska vi fira allt som åstadkommits, samtidigt som vi tar avstamp för fortsatt 
utveckling. Temat för jubileumsseminariet är ”forskning, utveckling, framtid”. Lunds Tekniska 
Högskola är ledande när det gäller forskning och utbildning inom risk och säkerhet i Sverige. 
Inriktning specifikt mot processäkerhet är begränsad i nuläget, men vi inom IPS tror på ökad 
samverkan. Föreläsningarna kommer garanterat att vara både intressanta och relevanta för alla som 
arbetar med processäkerhet! 
 
Henrik Hassel 
Universitetslektor vid LTH, Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet, samt programledare 
för riskhanteringsprogrammet 
 
Vid Lunds Tekniska Högskola bedrivs forskning och undervisning med inriktning mot risk och 
säkerhet. Tillämpningsområdena är många och en utgångspunkt för både forskningen och 
undervisningen vid LTH är att förstå och nyttja synergierna mellan de olika tillämpningsområdena. 
Vid presentationen kommer en översikt att ges av de forsknings- och undervisningsaktiviteter som 
genomförs vid Avdelningen för riskhantering och samhällssäkerhet och dessutom görs lite 
reflektioner kring behov kopplat till framtida undervisning och forskning inom 
riskhanteringsområdet. 
 
Johan Bergström 
Universitetslektor vid Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet, även chef för 
Trafikflyghögskolan vid Lunds Universitet från hösten 2019  
 
Vi står på giganters axlar. Jens Rasmussen (1926-2018) är en av de giganter inom 
säkerhetsforskningen vars principer, teorier och analytiska utgångspunkter fortfarande ligger till 
grund för en stor del av den forskning som bedrivs idag. I sin föreläsning kommer Johan Bergström 
att introducera Rasmussens banbrytande arbete inom kontrollrumsdesign, ’Cognitive Systems 
Engineering’, olycksanalys och studier av beslutsfattande i komplexa sociotekniska system, samt 
ställa detta arbete i relation till Rasmussens samtida forskare såsom James Reason och Charles 
Perrow. Slutligen introducerar föreläsningen hur nutida säkerhetsforskare (främst fältet kallat 
Resilience Engineering) står på giganten Jens Rasmussens axlar. 
 
Viji Vijayan 
Viji gick mastersprogrammet ”Human factors and system safety” vid LTH och fick IPS pris ”Bästa 
exjobbet 2018”. Hon är nu Associate Professor vid Duke-NUS Medical School i Singapore. 
 
This project focuses on applying Rasmussen’s model of boundaries to a biomedical research 
laboratory by gathering interview data from fifteen participants. The three boundaries identified 
were scientific output boundary, workload boundary and safety boundary. The workers had 
developed good resilience building methods to ensure that they did not cross any boundary. Mental  
 

http://www.ips.se/
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risk assessments before deviating from safety procedures, team work, experience and familiarity 
were constantly used to remain within the boundaries. 
 
Staffan Bram / Ulrika Millgård 
Forskare inom ”Human Factors, Safety & Design” vid RISE (Research Institutes of Sweden). 
 
Förra året gjorde RISE en undersökning om industrins kunskapsbehov inom kontrollrumsområdet. 
Här presenterar vi resultaten och ett antal nya projektidéer. Dessutom berättar vi om RISE arbete 
kring design och användbarhet för industriellt brandskydd, bland annat det kommande projektet 
LASH FIRE. 
 
Anthony Smoker 
Anthony Smoker is a visiting lecturer in the MSc programme in Human Factors and System Safety at 
Lund University. He has completed two PhDs in the field of human factors.  
 
The ’Fitts List’ is a concept that introduced function allocation where automation designs allocate 
functions to the ’Machine’ and to the ’Human’ on the basis of whether the Machine or the Human is 
best place to achieve an effective system. This session will explore the origin of the Fitts list, its 
influence on the design and philosophy of design and explores both its relevance today as well as the 
salience of the term ’Automation’ today. 
 
Jonas Borell 

Assistant Professor, PhD, ETP and Senior lecturer at Dept of Design Sciences, Ergonomics and Aerosol 

Technology, Faculty of Engineering, Lund University 
 
Säkerhetsutbildningar vid anläggningar med strålningsrisker och många tillfälliga användare” 
I somliga arbetsmiljöer finns den intressanta kombinationen av många olika faror och människor som 
bara tillfälligt vistas i miljön. Det här gäller t ex användarna vid MAX IV och ESS, men även 
kärnkraftverk och andra industrianläggningar där underhållspersonal och entreprenörer cirkulerar. 
Vilken kunskap och kompetens behöver dessa tillfälliga ”besökare” ha, och hur kan organisationer 
arbeta med detta? Hur kan relevant utbildningsverksamhet – i vid bemärkelse – utformas? 

 
 
 
Middagen 
 
Middagen är på Hotell Ideon strax intill seminarielokalen och brandlabbet. Alla anställda i 
medlemsorganisationer samt särskilt inbjudna är välkomna. Det blir en trerätters meny, med några 
alternativ att välja på. Kostnaden är 250 kr/person (IPS står för en överskjutande del) och betalas av 
deltagaren själv på plats på restaurangen. Två glas öl, vin eller alkoholfria alternativ ingår. Ange i 
seminarieanmälan om du vill delta på middagen.  
Tag denna chans att äta gott och umgås under trevliga former!  

http://www.ips.se/
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Vägbeskrivning 
 
Salen heter V:C och ligger i V-huset på John Ericssons väg 1. 
 
Från Lund C tar det knappt 10 min till John Ericssons väg med stadsbuss 6 mot Östra Linero. 
Det är täta turer. 
 
Parkeringsmöjligheter finns inom området.  
 

 

http://www.ips.se/

