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MEDLEMMAR
EHSS hade 321 medlemmar 2019-12-31. Medlemsantalet 2020-12-31 kan vi tyvärr inte
redovisa med precisa siffror då vi bytt medlemshanteringssystem. Detta har inneburit en hel del
problem och styrelsen arbetar fortfarande med att komma tillrätta med att få till de tekniska
delarna där det i framtiden skall följa kalenderår. Vår förhoppning är att antalet medlemmar
ligger kvar på samma nivå som tidigare.
Medlemsavgiften höjdes med 25 kr vid 2019 års stämma och uppgår till 400 SEK/år för
ordinarie medlemmar samt 200 SEK/år för student- och seniormedlemmar.
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REDAKTÖR EHSS-NYTT: Cecilia Österman
WEBBREDAKTÖRER: Mathias Stavervik och Göran M Hägg som succesivt överlämnat uppdraget
under året till Wessel van Leeuwen
KOMMUNIKATÖR: Olle Janzon
REVISORER: Mats Bjurvald (ordinarie) och Karin Andersson (suppleant)
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EHSS-REPRESENTANT I NES STYRELSE: Jane Ahlin (ordinarie) och Cecilia Österman
(suppleant)
EHSS-REPRESENTANT I SiS/TK 380
• Belastningsergonomi: Jane Ahlin och Carl Lind
• Syn- och belysning: Anki Nyström och Ulrika Lind
• Människa – systeminteraktion: Mathias Stavervik och Carina Rislund

STYRELSENS ARBETE UNDER 2020
Styrelsemöten
Styrelsen har haft 11 möten under året i form av telefonmöten. Telefonmötena sker ungefär en
gång per månad. Till detta kommer det konstituerade mötet samt 2 icke beslutsfattande möten
utan enbart samtal kring Danmarks önskemål att lägga ner NES. Ett öppet möte för alla
medlemmar hölls för samtal/dialog och information kring Danmarks motion och NES framtid.
Aktiviteter
• I anslutning till årsmötet genomfördes ett välbesökt digitalt seminarium där ISM
(Institutet för stressmedicin) i Göteborg stod för programmet.
Agneta Lindegård Andersson, Docent och forskare på ISM berättade om aktuell klinisk
forskning för att identifiera, förebygga och behandla patienter med
begynnande/manifest utmattningssyndrom.
Magnus Åkerström, PhD och forskare på ISM höll en föreläsning med titel
Organisatoriska problem löses inte med individåtgärder
• EHSS har arrangerat tre digitala seminarier som ersatte de frukostseminarier vi haft
under flera år.
I juni presenterade Åsa Lundh Dahlqvist från Trollhättans stad hur de arbetar med
riskbedömningar kring hemarbete. Jane Ahlin deltog med sina erfarenheter. Martin
Odenhäll från Flokk visade ett par bra stolar som kan passa vid hemarbete.
Jane Ahlin och Minke Wersäll från Arbetsmiljöverket samtalar med medlemmar kring
erfarenheter av att jobba på distans i november.
Teresia Nyman höll ett digitalt möte i november kring handintensivt arbete.
• EHSS Facebook-grupp har fortsatt god aktivitet. Det är många medlemmar som gör
inlägg, sprider information och ställer frågor. Gruppen har 547 medlemmar, vilket är 22
fler jämfört med 2019.
• EHSS har även en Linkedin-grupp på nätet.
• REN´s (Röstergonomiskt nätverk) årliga möte med seminarium hölls i januari.
EHSS´ studentpris 2020
Vinnare av EHSS studentpris 2020 blev Malin Lindström och Cornelia Sjöberg, Lunds tekniska
högskola, med sin uppsats Development of Shower Chair for increased User independence. På
grund av rådande pandemi då någon NES-konferens inte hölls blev det inte någon nordisk
tävling.
Medlemsstipendium
EHSS delar ut två medlemsstipendier per år, ett i maj och ett i november. Inga sökande fanns
under året.

NES
Under 2020 har Finland haft ordförandeskapet och representerats av Elina Parviainen. Denis A.
Coelho är kassör och Jane Ahlin är EHSS ordinarie representant. NES styrelse har inte haft några
fysiska möten. 10 digitala möten har hållits fördelade på ca 1/månad.
Den digitala NES-konferensen som skulle hållits i Norge ställdes in på grund av för få
anmälningar. Det inplanerade årsmötet som skulle vara i samband med konferensen flyttades
fram till januari 2021.
Danmark kom in med motion att lägga ner NES samt skrivelse att de önskar utträde som nation
om så inte blev fallet.

IEA
EHSS är, tillsammans med övriga fyra nordiska Ergonomi- och Human Factorsföreningar,
medlem av IEA genom NES. NES är en av de största medlemsföreningarna i IEA. Ett flertal
medlemmar med intresse av synergonomi är även med i IEA:s grupp för att få nyhetsbrev och
information.

SIS – Swedish Standards Institute
Jane Ahlin och Carl Lind är EHSS´ representanter i standardiseringskommittén TK 380 vad gäller
belastningsergonomi. Anki Nyström och Ulrika Lind är representanter i kommittén som handlar
om syn- och belysningsergonomi. Mathias Stavervik och Carina Rislund representerar utskottet
som berör människa-systeminteraktion. De håller EHSS styrelse informerade kring vad som
händer. Det hålls två fysiska möten varje år vilka 2020 ställdes in och skedde digitalt
EHSS kommunikationskanaler
Hemsidan är en viktig kommunikationskanal och den uppdateras regelbundet av
webbredaktörerna. Kort information till medlemmarna skickas ofta ut via mail av
kommunikatör Olle Janzon och sprids via Facebook och Linkedin med hänvisning till hemsidan.
Under året har det påbörjats arbete med att skapa ny hemsida samt se över de system som idag
finns vad gäller kommunikation och ekonomi.
EHSS-Nytt är också en viktig informationskanal.
EHSS-Nytt
EHSS-Nytt utkommer minst fyra gånger per år och distribueras med e-post. Redaktör under
2020 var Cecilia Österman. 2020 distribuerades 7 nummer.
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