
UPPEX 2023!
Konferensen för dig som vill
hålla dig uppdaterad inom
föreståndarrollen eller
motsvarande. 
Ett utmärkt tillfälle att återses
och uppdatera nätverket!

Datum: 30-31/1 2023
Plats: 1909 Sigtuna Stadshotell, 
Stora Nygatan 3, 1930 30 Sigtuna



Anne-Mette 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. 

Anmäl dig redan idag på
KCEM.SE

Sista anmälan 14/12!

ANNE-METTE PETRI

INNEHÅLL

MSB- AGNETA JANSSON & LISELOTTE SCHMIDT

Avslutningsvis kommer MSB och uppdaterar oss kring arbetet
med föreskriften MSBFS 2019:1 och övrigt som är på gång.

TORLEIF LUNDQVIST
Torleif 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.

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!



PRIS
Kostnad för konferensen är 10 900 SEK (exkl. moms)
innan ev. medlemsrabatter. I priset ingår logi, avsatta
måltider och kaffe. Fakturering sker efter genomförd
konferens. Betalningsvillkor är 30 dagar.
Eventuellt återbud ska anmälas senast 4 veckor före
konferensstart, annars debiteras hela avgiften.

PROGRAM TISDAG 31 JANUARI

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

TID & PLATS

Vi ser fram emot en givande konferens på 1909 Sigtuna
Stadshotell, Stora Nygatan 3, 193 30 Sigtuna. 
Hotellet är beläget ca 18 minuter från Arlanda.

Besök gärna hotellets hemsida: sigtunastadshotell.se

PROGRAM MÅNDAG 30 JANUARI

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

Anmälan görs senast den 14/12
via vår hemsida kcem.se
Vid frågor vänligen kontakta

Alexandra via
alexandra.hellstrom@kcem.se 

(072-515 00 26)

VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN!


