
 

 

 

Program 
Söndag 10 november 

15:30 SAMLING. Birka Cruises terminal, Stadsgårdskajen 

16:00  Gemensam ombordstigning. Fika i konferenslobbyn 

 EHSS styrelse hälsar välkommen 

 Standardisering inom ergonomi/HF och användbarhet.  

Tomas Berns, Ergolab AB 

 Hur kan vi inkludera individuella och kulturella variationer i 

vistelsemiljöer och produktdesign? Teori och praktik från ämnesområdet 

’Design för alla’. Anna-Lisa Osvalder, Chalmers & Cecilia Österman, 

Linnéuniversitetet 

 New Look, New Feel, New RH Logic – Designed for human 

performance.  

Martin Odenhäll, Flokk AB  

 Minnen från fyra ergonomidecennier. Göran M Hägg, IEA Fellow och 

EHSS egen ergonominestor kåserar inför middagen 

20:00 Gemensam middag i Sjösalen 

 

  



 

                                    

Program 
Måndag 11 november 

07:30 Frukostbuffé serveras i Sjösalen från kl. 07:30 

08:30  Usability and forearm S-EMG comparative evaluation of vertical, 

slanted and horizontal PC mice.  

Denis A. Coelho, Jönköpings universitet 

 Kickstarta din EurErg-ansökan på sjön! Ta gärna med CV, utdrag på 

kurser du gått kring ergonomi & human factors, samt egen dator om du 

vill kunna jobba med ansökan på plats.  

Anders Sundin, SEMCON & Cecilia Berlin, Chalmers. Ordförande 

respektive ledamot i NES auktoriseringskommitté 

 Att organisera ett arbetsmiljöarbete. Lärdomar från Karolinska 

Universitetssjukhusets omorganisation.  

John Sjöström, Karolinska Universitetssjukhuset 

 HälsoSAM – en del av SSABs resa till en mer hållbar framtid. 

Olle Janzon, SSAB Europe 

 Interaktiv workshop i metoden ”CHAI – Change Agent Infrastructure”, 

som syftar till att klargöra för ergonomer och andra 

förändringsagenter vilka aktörer som kan påverka ett ergonomiskt 

förändringsprojekt! Ta med ett case du jobbar på och få hjälp med att 

gå igenom en strukturerad analys av vilka samarbeten och dialoger 

som är nödvändiga för att förändringen ska bli lyckad! 

Cecilia Berlin, Chalmers  

 Städrobot eller en extra timme hemtjänst?  

Leif Sandsjö vid Högskolan i Borås vänder och vrider på 

välfärdstekniken.  

 EHSS in i framtiden – hur kan vi utveckla föreningens medlemsnytta och 

sprida ergonomikunskap och praktik till fler? EHSS styrelse berättar 

vad som är på gång och leder gemensam diskussion om hur vi kan 

utvecklas tillsammans.  

14:00 ANKOMST Stockholm. Hemfärd. 

 

 

2019-09-25. Reservation för ändringar. 


