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EDUCATION ISN'T
SOMETHING YOU CAN FINISH
Johan Petri, VD KCEM har ordet

Hösten är nu här på riktigt och mörkret gör sig mer påtagligt. Det är nu
hög tid att påbörja planering för 2023. KCEM´s kalender börjar så
sakteligen att fyllas med aktiviteter så jag vill påminna er om att hålla ett
vakande öga på KCEM´s hemsida då det sker uppdateringar rullande. 

VAD ÄR PÅ GÅNG ?

FEX- Anmälan öppen

UPPEX- Anmälan öppen

EPOK- Anmälan öppen

Med varma hälsningar,

Jag vill också passa på att påminna er om FEX 2023.
Missa inte möjligheten att utbilda era blivande
föreståndare. Anmälan är öppen men det är bara
drygt en månad kvar tills den stängs.

Mina utlovade besök hos samtliga medlemmar kommer jag att börja
genomföra under vintern/våren 2023. Jag ser det som en viktig del i KCEM´s
verksamhet att besöka och sitta ner med våra medlemmar och se över
behovet samt att hitta områden där vi kan bli bättre och med det utveckla
oss mer. 



FEX 2023 startar v. 7

Läs mer och anmäl dig HÄR! 

Tusen tack till  FEX 2022 FEX 2022 hos Nammo Raufoss och deras bedriftsmäss

FEX 2023

För 41:a gången bjuder KCEM in personal som fungerar
som ansvariga chefer för hantering av explosiva varor.
Här får föreståndaren eller motsvarande en gedigen
utbildning som varvar teori med studiebesök för att få en
helhetsbild.

FEX är huvudsakligen inriktad på skyddsfrågor där vi
delar med oss av våra erfarenheter och drar lärdom av
dem. Här ges du stor möjlighet till att bygga upp ett
kontaktnät!

Vi kommer att få se oss runt i Norden även 2023 års FEX
ska få besöka Nammo i Raufoss, Forcit i Hangö, Orica i
Gyttorp, LKAB/LKAB Kimit i Kiruna samt Boliden och
Forcit i AITIK, Gällivare. 

Det kommer bli intensiva, lärorika och roliga veckor
tillsammans så säkra er plats innan anmälan stänger 16:e
december.

Any fool can know. The point is to understand - 

A. Einstein

Det var 15 slående stolta och glada FEX
deltagare som avslutade sin sista kursvecka
på Bofors Hotell.
Land och rike runt har de tagit sig för att
berikas på kunskap och nya erfarenheter som
branschen har att erbjuda. 

De har fått möjlighet att besöka Forcits
dynamitfabrik i Hangö, LKAB gruvan i
Malmberget, Boliden och Forcit i AITIK,
Nammo i Raufoss, Saab Dynamics i Karlskoga
och även fått en demonstration av verkan
hos Bofors Testcenter i Karlskoga.

Veckorna har gått otroligt fort och det har
varit en stor ära för oss att få se hur de har
svetsats samman till en riktigt härlig grupp!

Med det önskar vi på KCEM följande
personer stort lycka till i sitt fortsatta arbete
för en säkrare arbetsplats!

Paal Narum Solum, Helge Stadheim
Jonas Asklund, Per Salåker, 
Tobias Holgersson, Karin Fjärsmans, 
Max Herlitz, Thomas Moberg, 
Linus Arthursson, Mikael Lövdahl, 
Magnus Eriksson, Jenny Larsson,
Oskar Paradis, Jonas Jarlros & 
Mattias Carlsson

Deltagarna representerade följande företag:
Nammo Raufoss AS, Nammo Sweden AB, Lundin
Mining AB, Saab Dynamics AB, Boliden Mineral
AB, Eurenco Bofors AB, Orica Sweden AB,
Swedec, FOI, Försvarsmakten och LKAB.

https://kcem.se/fex/
https://kcem.se/events/


EPOK 2023!

ANMÄLAN ÄR ÖPPEN PÅ KCEM.SE!

Just nu har vi boka tidigt pris - passa på!

Det jobbas febrilt på kontoret för att se hur vi kan lyfta den
här konferens ytterligare nästa år. Ingen lätt match att gå-
men vi älskar utmaningar!

Vi valde direkt att behålla platsen- Hotell Havsbaden i
Grisslehamn som ligger ca 1 h från Arlanda. En fantastisk
plats som har allt man kan önska sig för att kunna insupa ny
kunskap, fylla på energi och som bjuder upp till nätverkande! 
Nu har vi bokat upp boende för alla som önskar att komma
redan dagen innan och på dagen D har vi hyrt hela hotellet!
Så nu ska vi fylla upp hotellets alla 122 rum. Vår uppgift är
att ta dit föreläsare av hög kvalité med viktiga budskap, er
uppgift är att komma!

Har du kvar lite budget i år så kan du betala och göra allt
färdigt redan nu, om inte så kommer fakturan nästa år.

Så låt oss nu presentera en av våra fantastiska föreläsare
som ska förgylla nästa års stora event EPOK som går av
stapeln 31/5-1/6!

Never be too busy to meet someone new!

Med ett stort mått humor och massor av energi
delar Ami Hemviken med sig av sina kunskaper
inom kommunikation, ledarskap och retorik. Hon
brinner för ämnet och för att skapa förändring
hos dem hon möter.

Ericsson, H&M och Mannheimer Swartling är
några av hennes uppdragsgivare, som visar
henne fortsatt förtroende genom återkommande
uppdrag.
Som beteendevetare är Ami skicklig på att förstå
och analysera mekanismerna kopplade till
beteendeförändring genom kommunikation. Hon
kontaktas återkommande av media för att uttala
sig om retorik, lärande och ledarskap.

Ami Hemviken är en av Sveriges främsta föreläsare inom
beteende, påverkan, relation och kommunikation.



Program UPPEX

Nu är det hög tid för dig som gått FEX för några år sedan att
uppdatera sin kunskap i några aktuella ämnen och få möjlighet
att knyta nya kontakter och förhoppningsvis återse några gamla.

Anne-Mette- är och har nu varit med oss på både ALLEX och
FEX och diskuterat kring om vi ser människan som en utmaning
eller en tillgång. Dessutom var hon och inspirerade oss inom
detta område även på årets EPOK. En fantastisk kvinna full med
energi och kunskap kring den mänskliga faktorn. 
Hon arbetar som handledare på 'Human Factors & System
Safety' programmet på Lunds Universitet och driver sitt eget
konsultbolag, men har en bakgrund inom flygindustrin som pilot
och med bl.a. Operationell resilience, risk, kris och kontinuitet.
Nu kommer hon till UPPEX och den här gången ska hon prata om
säkerhetskultur!

Torleif Lundqvist- gjorde sin premiärföreläsning för oss på årets
FEX i Norge och genast började vi fundera på vad hans nästa
uppdrag skulle bli. Torleif blandar allvarliga teman med humor
och har många bra poänger med sitt budskap.
Han pratar om att vi är det vi tänker, vår egen självbild och
språkets kraft, men också hur viktigt det är att hitta drivkraften
inom oss och ta sitt eget ansvar för att nå resultat.

Agneta Jansson & Liselotte Schmidt- Vi är otroligt glada över att
MSB kommer och uppdaterar oss om arbetet med föreskriften
MSBFS 2019:1 och övrigt som är på gång.

UPPEX 2023

Update your knowledge

UPPEX genomförs 30-31/1 

Plats: Sigtuna Stadshotell, 18 min från Arlanda!

Läs mer och anmäl dig HÄR! 

Måndag 30 januari

11:30-12.30 Lunch
12.30-12.45 Inledning, KCEM
12.45-16.50 Säkerhetskultur med
Anne-Mette Petri, PB Capacity
16.50-17.00 KCEM rundar av dagen
19.00- Trerätters middag

Tisdag 31 januari

08.00-08.10 KCEM startar upp dagen
08.10-12.00 Fra holdning till
handling- Torleif Lundqvist, Livets
Gang
12.00-13.00 Lunch
13.00-15.00 Svenska regelverk- MSB
15.00-15.10 KCEM avslutar

Kostnad för konferensen är 10 900
SEK (exkl. moms) innan ev.
medlemsrabatter. I priset ingår logi,
avsatta måltider och fika. 

Anne-Mette Petri

https://kcem.se/events/
https://kcem.se/events/


VAD ÄR PÅ GÅNG HOS
KCEM?

v. 5 30-31/1 UPPEX

v. 7 FEX 2023 startar

v. 22 31/5-1/6 EPOK

Anmäl dig direkt via hemsidan kcem.se

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-
scanna QR-koden

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

