
M A R S  2 0 2 2 •  N R  1

VAD ÄR PÅ GÅNG ?

NYHET! KCEM's
säkerhetskonferens-
Anmälan öppen

EPOK- Anmälan öppen

KEX- Anmälan öppen

ALLEX- Anmälan öppen

SOEX- Anmälan öppen

OPEX- Anmälan öppen

Personlig skyddsutrustning-
Anmälan öppnas snart!

NEW YEAR, NEW
POSSIBILITYS
Johan Petri, VD KCEM har ordet

Nu har det då äntligen börjat att lätta och vi kan nu se att våra kurser
och konferenser böjar kunna genomföras. Jag vill dock poängtera att vi
är inte helt igenom och fria från denna pandemi som plågat oss en
längre tid. Men vi börjar nu kunna se ett nytt normalläge där vi faktiskt
kan träffas igen. Detta gör att vi på KCEM nu börjar att mer på allvar
blicka framåt.

Vi har under pandemin inte suttit och väntat utan arbetat hårt med att
komma ut starka. Vi har tagit fram e-learning som ett nytt verktyg att
utbilda med. Vi har genomfört ett antal lyckade webbinarium vilket gör
att vi kan minska på resor men ändå hålla en hög kvalitet på våra kurser
och vi har knutit en hel del nya viktiga kontakter som gör att KCEM kan
göra ännu mer.

Vi märker även att trycket på våra kurser och utbildningar ökar men vi
får inte glömma att KCEM kan mycket mer än utbilda. Vi tillhandahåller
även konsultstöd inom flera områden. Vi är ett medlemsföretag och vi
finns här som en resurs för våra medlemmar. Tveka inte att kontakta
oss för hjälp. Vi kommer att hjälpa er att hitta en lösning, det är en del
av vårt uppdrag.



Lunch till lunch 7-8/4, Clarion Hotell Arlanda Airport

Klicka här för mer info & anmälan!

Vi kan nu som en del av ett
samarbete med Scandinavian
Recruitment Intelligence, SRI,
erbjuda deras digitala
föreläsningsserie till
specialpriset 4995:- (ord. pris
7995:-).

I deras unika föreläsningsserie
i 10 delar där sex av Sveriges
mest erfarna profiler inom
säkerhet diskuterar,
analyserar, problematiserar,
omvärldsbevakar och
inspirerar kring aktuella
säkerhetsfrågor och delar med
sig av värdefulla verktyg som
kan omsättas till tryggare
organisationer.

De berör områden som
gråzonsproblematik,
omvärldsanalys,
underrättelsehot, hybrida hot,
antagonistiska hot, terrorism
och organiserad brottslighet.

För mer information om
samarbetet och bokning besök
KCEM:s hemsida under
*Nyheter'www.kcem.se

Från Gråzon till Safe Zone-
SRI Academy

KCEM'S

SÄKERHETSKONFERENS

En helt ny konferens med 100% fokus på säkerhet där vi på
KCEM tillsammans med Scandinavian Recruitment Intelligence,
SRI, tar in experterna inom olika säkerhetsfrågor för att förstå
hoten och hur man skyddar sig mot dessa.

Föreläsare som kommer finnas på plats:

Ylva Ehrlin, Polisen.

Jonas Trolle, CVE, talar om klanproblematik och radikalisering
och hur riskerna ser ut.

Jörgen Holmlund, SRI, föreläser om grov organiserad
brottslighet och hur den utvecklas.

Pierre Gudmundsson, SRI, föreläser om vilka som kan tänkas
finnas i företag under ert paraply och hur man skyddar sig mot
insiders.

Robert Siwertz, CPARTA Cyber Security, talar om IT-säkerhet
och de risker och hot som finns i den digitala miljön.

Årets tema 'Hot & Möjlighet'

https://kcem.se/events/
https://kcem.se/events/
http://www.kcem.se/


Vackert beläget uppe på
granitklippan, ett stenkast från
havet, klippstranden och den
levande fiskehamnen, ligger det
ståtliga skärgårdshotellet Hotell
Havsbaden.
Hotell Havsbaden har idag blivit
ett destinationshotell där det
känns som att tiden står stilla.
Så fort du kliver in innanför
dörrarna känner du hur all stress
försvinner, du känner doften av
nytvättat samt nybryggt kaffe.
På Havsbaden har vi satsat allt
på kundupplevelsen. Vi har byggt
ett spa med totalt 13 pooler,
saunaworld, utomhus- &
inomhuspooler, kallpool,
spaexperience och mycket
mycket mer. 

Läs mer om hotellet på
www.hotellhavsbaden.se

Pris: 8900:- per person ex. moms

Sista anmälningsdag är 22/4.

Klicka här för mer info & anmälan!

EPOK Hotellet- 
Havsbaden Grisslehamn

EPOK 2022

Den här konferensen kommer bli något litet extra!
Vi vill ge er massor av energi men också verktyg och en hel del
reflektioner att ta med sig tillbaka.

Vi hoppas att EPOK kan bli en kickoff där vi efter en lång
period i pandemins klor kan gå mot ljusare tider och fira att vi
äntligen kan träffas igen!

Platsen är noga utvald för att ge maximal upplevelse både
under och efter föreläsningarna. 
Rymliga konferensrum med havsutsikt, möjlighet till spa eller
varför inte ta ett parti shuffleboard eller två?

...Och vem vet vad kvällen kommer bjuda på?! 

Så ta med dig dina kollegor och investera er tid på bästa sätt,
fyll på med energi, träffa kurskamrater och bygga på nätverket.

Låt oss stolt presentera årets program!

En säker energikick!

https://www.hotellhavsbaden.se/
https://kcem.se/events/
https://kcem.se/events/


PROGRAM EPOK 

Onsdag 1 juni

11:30 Lunch
12.30-12.45 Inledning, KCEM
12.45-14.15 Anne-Mette Petri, PB Capacity
14.15-14.45 Fika
14.45-16.15 Carsten Busch, Mind The Risk
16.15-16.30 KCEM rundar av dagen
19.00-19.30 Fördrink
19.30- sent  Trerätters middag

Torsdag 2 juni

08.30-08.45 KCEM startar igång dagen
08.45-10.15 Annica Gilbertsson, EnergyManagement, Mer
energi, mindre stress, bättre resultat!
10.15-10.45 Fika
10.45-11.45 Elaine Eksvärd, Inspirerande ledarskap- Gör ditt
budskap attraktivt för andra.

Kostnad för konferensen är 8900 SEK (exkl. moms) innan ev.
medlemsrabatter. I priset ingår logi, avsatta måltider och kaffe. 

En 100% säker energikick!

EPOK 1-2/6

Sista anmälningsdag 22/4

Läs mer och anmäl dig HÄR! 

Man längtar lite när man ser alla bilder...

Även bilden på första sidan i

nyhetsbrevet visar hotellet.

https://kcem.se/event
https://kcem.se/event


Här får ni bekanta er närmare med föreläsarna!

Anne-Mette Petri- 
The Human Factor - a Challenge
or a Capacity?

Anne-Mette Petri  har 25 års erfarenhet från
flygindustrin,  där hon har jobbat operativt som pilot
för SAS och Sterl ing, samt utbildat f lygledare för
Entry Point North. Hon har även jobbat som Key
Account & Business Development Manager for 4C
Stategies,  med fokus på Operational Resi l ience, Risk,
Kris & Kontinuitet.  

I  dag har hon eget konsultbolag PB Capacity och
jobbar också som mentor på Lunds Universitet på
M.Sc. programmet 'Human Factors & System Safety' .

Hon har varit med och föreläst på våra senaste FEX
och ALLEX kurser och vi är så glada att äntl igen få
presentera henne för en större publik.  Här kommer
hon och väcker tankar kopplat t i l l  säkerhet och
mänskliga faktorn .

Carsten Busch- Safety Myths

Safety Mythologist and Historian. The "Indiana Jones of
Safety". Experienced safety, quality and productivity
enabler.

Carsten är en erfaren HSEQ chef som har samlat på sig över två
decennier av internationell erfarenhet på olika nivåer i
organisationer inom transport, industri, olja och gas och
myndigheter.
Han har skrivit flertalet böcker om säkerhetsmyter och tar upp
svagheter med konventionell säkerhets-"visdom" och ger
förslag på alternativa tillvägagångssätt och förbättringar.

Nu arbetar han i sitt företag Mind The Risk och på Lunds
Universitet som handledare inom Human Factors & System
Safety.

Nu kommer han för första gången till oss och öppnar upp våra
sinnen och kanske slår hål på en och annan säkerhetsmyt.

Gå in på mindtherisk.com för att läsa mer!

OBS! Föreläsningen sker på engelska!

https://www.mindtherisk.com/


Här får ni bekanta er närmare med föreläsarna!

Annica Gilbertsson- Mer
energi, mindre stress, bättre
resultat

EnergyManagement ger kontroll över faktorer som
påverkar den individuella energin och arbetsgruppens
positiva laddning. Det gör att arbetsglädjen och
effektiviteten höjs medan stressnivåerna sänks. 

Annica som är grundare av företaget kommer och
hjälper oss att göra skillnad i både små och stora
verksamheter.. Och i ditt eget liv. 

Läs gärna mer om EnergyManagement här!

Elaine Eksvärd- Gör ditt budskap
attraktivt för andra

Hon är författare till tre bästsäljande böcker om modern
retorik, är flitigt anlitad som föreläsare
retorikkommentator i media och vd och grundare till
Snacka Snyggt retorikbyrå.

Förmågan att inspirera och entusiasmera andra människor
är en egenskap som kännetecknar skickliga ledare. Många
beskriver karisma som något man har eller inte har – när
sanningen är att du kan ta den. Samtidigt som man ska
inspirera sina medarbetare, behöver man även kunna
hantera riktigt besvärliga samtal och situationer på ett
snyggt sätt. Det retoriska utmaningarna är många, ett
effektivt verktyg är retorik.
Elaine ger er verktygen som gör att folk lyssnar, kommer
ihåg det man har sagt och dessutom kommer tillbaka för
att höra mer. Målet är att du som ledare ska lära dig
konsten att göra ditt budskap attraktivt för
medarbetarna. Här förses ni med verktyg för att kunna
klara av er ledarskapskommunikation på bästa sätt.

Läs mer om Elaine här!

https://energymanagement.se/
https://elaineeksvard.se/


Pris: 2500:- ex. moms innan ev. medlemsrabatter.

Läs mer och boka på hemsidan!

det är så kul att fler och fler
företag får upp ögonen för hur
man kan använda digitala
utbildningar för att hjälpa till
att utveckla personalen på ett
flexibelt och effektivt sätt.

Vi har tillgång till moderna
verktyg och kunskap för att
hjälpa er att ta nästa steg
inom digitala utbildningar.

TIPS! En bra onboarding för ny
personal är A och O för att
säkerställa att alla får den
informationen man önskar och
inte minst att alla får samma
grund när man är ny på jobbet.
Exmpelvis; Policys, vision,
värderingar,
säkerhetsinformation,
företagsuppbyggnad, karriär
och utveckling etc. Här är det
fantasin som sätter gränser!

Digital utveckling

E-LEARNING NYHET!

Vilka regler som styr verksamheten i förråd
Den egna rollen och det egna ansvaret
Situationer som kan uppstå
Särskilda risker

Nu kan vi äntligen presentera nästa del i vårt digitala
utbildningsutbud, nämligen en utbildning för dig som arbetar i
förråd. 

Utbildningen finns i två inriktningar beroende på om du är
operatör eller föreståndare/chef för förråd.

Efter genomförd utbildning ska du ha grundläggande och
funktionsorienterande kännedom om:

Vi går in på delar som t.ex. tillstånd och vad som ligger till grund
för dessa, brandskydd, konstruktion, dagbok och register.

Dessutom går vi igenom hur man upprätthåller ordning och reda i
förrådet genom att förtydliga vad som gäller vid t.ex.
Samförvaring, motorredskap, uppställning m.m.

Efter avslutad utbildning och ett godkänt kunskapsprov fås ett
personligt intyg på genomförandet med kursens innehåll.

Utbildning på dina villkor

https://kcem.se/e-learning/


VAD ÄR PÅ GÅNG HOS
KCEM?

28-29/3 KEX- Grundläggande explosivämnesutbildning
lärarledd

V. 38, 43, 48 ALLEX- Allmänbildande utbildning

xx-xx/9 KEX- Grundläggande explosivämnesutbildning
lärarledd

4-6/10 OPEX- Påbyggnadsutbildning av KEX

9-10/11 Personlig skyddsutrustning konferens

V. 46 SOEX- Utbildning för skyddsombud

Förutom KCEM's säkerhetskoknferens och EPOK

kommer här de aktiviteter som också ligger

inplanerat.

Visste du att vi finns på LinkedIn?

Gå gärna in och följ oss där för att

hålla dig uppdaterad!

Gå in på vår hemsida kcem.se
för att läsa mer om
utbildningarna, komma i
kontakt med oss eller för att
boka.

Vill du veta mer?

Följ oss på LinkedIn

https://www.linkedin.com/company/kcem-ab

