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IPS seminarium om lärande av händelser 

Torsdagen den 30 januari 2020 
Mittuniversitetet, Sundsvall (se vägbeskrivning på sidan 2)  

Seminariet kommer även att webbsändas 

 
Syfte: Att utbyta erfarenheter kring inträffade tillbud och olyckor, och systematik för lärande 
av händelser. Det behöver inte vara stora konsekvenser, vi kan ”lära stort av små händelser” 
också. 

Program 

9.30 Kaffe och mingel  

10.00 Inledning 
- Välkomna till Mittuniversitet 
- På gång i IPS 

MIUN rep. 
Mats 
Lindgren, IPS 

10.30 Två händelser vid Stockviksverken 
- Förlorad kontroll vid exoterm reaktion 
- Farlig kemblandning vid kylrörsmontage 

Jörgen 
Thelander, 
Nouryon 

11.00 Lärande av mindre tillbud inom Nouryon Globalt – Generella 
lärdomar av mindre incidenter och hur dessa uppfattas och 
hanteras 

Magnus 
Karlsson, 
Nouryon 

12.00 Lunch  

13.00 Ett kort strömavbrott på grund av åska medförde kritiskt läge i 
driften vid SEKAB i Örnsköldsvik. Det stora antalet larm gjorde att 
styrsystemet överbelastades och operatörsskärmarna slocknade. 

Christina 
Bas, SEKAB 

13.40 Explosion i luftkompressor på Lunds universitet. Vad hände och 
vilka utmaningar har man innan den kan tas i drift igen. 

Marie 
Thelberg, 
Bricon 

14.15 Företagens rapportering av olyckor/tillbud till myndigheter:  
Vad ska rapporteras? Hur fungerar det i praktiken? Hur agerar 
myndigheterna? Vilken återkoppling får företagen?  

Några 
deltagare 
inleder 

14.30 Eftermiddagsfika  

15.00 Fortsatt diskussion kring rapportering till myndigheter, samt 
summering av dagen. 

Alla 

16.00 Avslutning (senast 16.00)  

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.  

http://www.ips.se/
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Eventuellt förhinder efter anmälan meddelas till anmalanips@demogroup.se. 
 

Seminariet är i Mittuniversitetets lokaler i huset söder om Grönborg, som ligger på Storgatan 
73 i Sundsvall. Vi är i sal C312 på plan 3. Det finns skyltar i lokalerna när du kommer dit. 
 
Här finns en karta över området. 
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1W6GMDhIRm54Y6WqlGh1_F37ctcvJBJaB&ll
=62.39348597265764%2C17.287352574475904&z=16 
 
Parkering finns vid järnvägen, Himlabadet och Tonhallen. Det är parksterapp som funkar. 
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