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AS WE LOOK TO THE NEW YEAR,
HOLD ON TO WHAT IS GOOD. LET
GO OF WHAT IS BAD. IT REALLY IS
THAT SIMPLE.

VAD ÄR PÅ GÅNG ?

FEX- Anmälan öppen

UPPEX- Anmälan öppen

KEX- Anmälan öppen

EPOK- Anmälan öppen

Med varma hälsningar,

Det blev ett händelserikt år där KCEM vände om och äntligen kunde
genomföra vår verksamhet så som många av oss önskar. Vi fick till exempel
äntligen köra vår EPOK. Ett saknat arrangemang som blev en succé. 
Jag sammanfattar 2022 som ett toppen år med många intressanta
utmaningar och med otroligt hög beläggning på KCEM.
Nu tar personalen en välförtjänt julledighet och kommer tillbaka efter
helgerna laddade för att ta sig an 2023. 

 

Johan Petri, VD på KCEM har ordet

Jag vill med det önska er alla en riktigt GOD JUL och ett
GOTT NYTT ÅR!



FEX 2023 startar v. 7

Läs mer och anmäl dig HÄR! 

Tusen tack till  SOEX 2022 FEX 2021 besöker minnesvärda AITIK

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.

"Tell me and I forget, teach me and I may remember,

involve me and I learn"- Benjamin Franklin

Det var 13 deltagare från Sverige och Norge
på årets utbildning för skyddsombud.
Tillsammans spenderade dem en vecka på
Norrqvarn Hotell & Konferens en pärla vid
Göta Kanal. 
Här fick de föreläsningar om skyddsombudets
roll, explosivämnesrisker, arbetsmiljö och
föreskrifter, allmänna skydds principer,
varför olyckor inträffar och riskförståelse.

De fick under veckan besöka Zinkgruvan
Mining AB och genomförde en skyddsrond.
Utöver detta fick de även en genomgång av
deras säkerhetsarbete och fick uppleva delar
av produktionen och verkstaden. En mycket
givande dag!

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

Ragnhild Bidenkap Tofte, Nammo Raufoss AS
Magnus Alverblad, BAE
Anna Holm, Orica Sweden AB
Heléne Eriksson, Saab Dynamics AB
Torbjörn Lindahl, Orica Sweden AB
Nathalie Johannesson, Saab Dynamics AB
Tommy Andre Christensen, Nammo Raufoss AS
Morten Vesterås, Nammo Raufoss AS
Oskar Uusitalo, LKAB
Simon Asp Selberg, LKAB
Fredrik Carlsson, BAE
Tone Johannessen Snipstad, Nammo Raufoss AS
Jeanette Jahren Bjerke, Nammo Raufoss AS

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


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, sista anmälan 14/12! 

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/
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EPOK 2023
Låt oss presentera årets
inspirationsdag!

Äntligen kan vi presentera evenemanget för alla inom
explosivämnesbranschen som är fartfyllt, roligt, explosivt,
spännande och inspirerande. Säkerhetsfrågor kommer att

lyftas och verktyg kommer ges. 
Sverige och Norges bästa föreläsare kombinerat med

nätverkande, underhållning och överraskningar.
Kombinationen bidrar till att skapa en dag långt utöver det

vanliga.
 











VAD ÄR PÅ GÅNG HOS
KCEM?

v. 5 30-31/1 UPPEX

v. 7 FEX 2023

v. 9 KEX 27-28/2

v. 22 31/5-1/6 EPOK

v. 16 Personlig skyddsutrustning konferens 
17-18/4
-Anmälan öppnar efter årsskiftet

v. 16 Säkerhetskonferens 19-20/4
- Anmälan öppnar efter årsskiftet

v. 18 OPEX 2-4/5
-Anmälan öppnar efter årsskiftet

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?



TACK ALLA FÖR ETT VÄL GENOMFÖRT 2022!

Vi vill tacka alla fantastiska medlemmar, kursdeltagare, föreläsare, styrelse och
utbildningsråd för ett roligt och givande år!

Nu ska vi på KCEM vila och göra oss redo för ett spännande 2022 och därmed
stänger vi kontoret mellan måndag 19/12 för att åter starta igång tisdag 10/1. 
Året som kommer ska vi som sedvanligt genomföra kurser och konferenser, men vi
fortsätter gräva där vi står och det kommer även komma helt nya inslag. 
Håll er uppdaterade på LinkedIn, hemsidan och självklart via våra nyhetsbrev.

KCEM finns tack vare våra medlemmar och är det så att ni behöver hjälp med olika
typer av frågor som ni kan dyka på i er verksamhet så låt oss finnas där för er. 
Tillsammans skapar vi en säkrare bransch!

Var rädda om er därute och ta hand om era nära och kära.


