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VAD ÄR PÅ GÅNG ?

KEX- Anmälan öppen

Riskförståelse- ett
mindset
Anmälan öppen

Säkerhetskonferens-
Anmälan öppen

EPOK- Anmälan öppen

ALLEX- Anmälan öppen

TRAVEL IS LIKE KNOWLEDGE.
THE MORE YOU SEE THE MORE
YOU KNOW YOU HAVEN'T SEEN.

Efter några års få deltagare på FEX så har vi nu en tydlig uppgång
och stor efterfrågan. FEX 2023 kommer att vara en stor kurs vilket
ställer stora krav på KCEM, men vi gillar utmaningar. Det är till och
med flera på vänt till FEX 2024.
Vi ställer även siktet högt när det gäller EPOK 2023. Årets EPOK
kommer att bli något speciellt. Arbetet med konferensen är i full
gång och jag kan lova att ni kommer inte bli besvikna. Så har ni inte
anmält er så gör det idag.

Johan Petri, VD KCEM har ordet

Med varma hälsningar,



KEX genomförs i KCEM's lokaler 27-28/2 

Sista anmälningsdag är 10/2

OBS! Få platser kvar!

Klicka här för mer info & anmälan!

Behöver ni stärka upp er personal? 

Vi ger er en möjlighet att utvecklas

tillsammans.

KEX 2022

2 dagars utbildning
Förtäring
Explosivämnets historia
Grundläggande begrepp
Deflagration och detonation
Tändämnen, sprängämnen, tändämnen och pyroteknik
Risker och känslighet
Miljöeffekter av explosivämnen
Demonstration av verkan
Kunskapskontroll
Diplom

I denna grundläggande utbildning går vi igenom allt från historia till
begreppen som branschen använder som deflagration och
detonation. Vi går igenom explosivämnesindelningen, risker och
känslighet samt explosivämnenas miljöeffekter. Utöver det
teoretiska inslaget får man även en demonstration av verkan för att
ytterligare öka förståelsen för hur explosivämnen arbetar och
verkar.
Efter genomförd utbildning kommer du bland annat kunna bidra till
en säkrare arbetsplats och förstå vad det är man hanterar och vilka
risker som medföljer. Dessutom tilldelas du ett diplom där
utbildningens innehåll presenteras.

Vad ingår i utbildningen?

Föreläsare: Johan Petri

Knowledge has a beginning but no end.

Grundläggande
explosivämneskunskap
Mänskliga faktorn
Brandfarlig vara
Security
IT-säkerhet
Statisk elektricitet
Personlig skyddsutrustning
Transport av farligt gods
Regelverk
Riskanalys
Skyddsprinciper
m.m.

KCEM engagerar sig i er utveckling
och ser till att ni får den
kompetenshöjning som behövs.
Tillsammans med er tar vi fram en
utbildning utifrån er verksamhet och
behov, oavsett roll eller tillfälle på
företaget.
Vi har ett stort nätverk inom och
utanför branschen och här är ett
urval av några ämnen vi kan erbjuda
utbildning inom:

Kontakta Alexandra så berättar hon
mer om hur vi kan hjälpa er!

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


Hans Brun är terrorforskare och
en av Sveriges främsta
säkerhetsanalytiker med
bakgrund från bland annat
Försvarshögskolan där han varit
verksam på Institutionen för
säkerhet, strategi och ledarskap
och centrum för asymmetriska
hot- och terrorismstudier (CATS).
Hans anlitas ofta som
ämnesexpert i aktuella
säkerhetsfrågor både i Sverige
och internationellt.

Han har under flera år föreläst
på våra kurser och konferenser
och är alltid lika uppskattad! Vi
är glada över att han kommer
med ett utökat innehåll och delar
med sig av sin kunskap.

SÄKERHETSKONFERENS

Förra årets succé är tillbaka med nya teman och inslag!
Den här gången presenterar vi ett helt nytt program med
terrorexperten, säkerhetsanalytikern och forskaren Hans Brun i
spetsen. 
Vi får ett kärt återseende av Pierre Gudmundsson som är
grundare och VD för SRI (Scandinavian Recruitment
Intellegence) och dessutom cyberexperten Janne Haldesten
som är medgrundare till cyberkonsultföretaget Sectyne AB.

"Säkerhetsarbete i näringslivet"

Om Hans Brun

PROGRAM ONSDAG 19 APRIL
12:00-12.45 Lunch
12.45-13.00 Inledning, KCEM
13.00-13.45 Atagonistiska hot och svensk säkerhetspolitik, Hans Brun
14.00-15.00 Stadsaktörer och hotet mot Sverige, Hans Brun
15.00-15.30 Fika
15.30-17.00 Organiserad brottslighet och våldsbejakande extremism, Hans Brun
19:00            Middag

PROGRAM TORSDAG 20 APRIL
08:00-08.10 Inledning/reflektion, KCEM
08.10-08.50 Hotet inifrån, Hans Brun
09.00-10.00 Informations- och cybersäkerhet, Janne Haldesten, Sectyne
10.00-10.30 Kaffe
10.30-11.15 Personalrekrytering och lagstiftningsfrågor, Pierre Gudmundsson, SRI
11.20-11.45 Transportsäkerhet, Mikael Niordson
11.45-12.30 Diskussion & Avslutning, KCEM
12.30-13.30 Lunch

Sista anmälningsdag 16/3! 

Konferensen äger rum hos Nova Park Conference,

12 min från Arlanda.

Läs mer och anmäl dig HÄR!

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


Tillsammans gör vi skillnad

RISKFÖRSTÅELSE- ETT MINDSET

3 dagars utbildning
Förtäring (för- och eftermiddagsfika, kaffe och lunch)
Digital repetitionsutbildning i grundläggande explosivämneskunskap,
produktkunskap och risker (KEX)
Riskförståelse- ett mindset
Allmänna skydds principer
Arbetsmiljö
Mänskliga faktorn- hur inträffar olyckor?
Säkerhetskultur
Personlig skyddsutrustning
Brandfarlig vara
Olyckor som hänt dess konsekvenser och lärdomar
Brandskydd
Diplom

Nu har vi tagit fram en utbildning för dig som önskar att öka sin
riskförståelse. Målet att du ska ha ökat det allmänna
säkerhetsmedvetandet och förståelsen för arbetsmiljön.

I den här utbildningen får du träna på att se och förstå grundprinciperna i
hur man ser på risker, lära dig om hur människan fungerar och dessutom
en inblick i vilka konsekvenser som kan uppstå och vilka lärdomar som
kommit med olyckor som hänt.

Vart du än befinner dig på en arbetsplats ställs det krav på att du ska se
och vara uppmärksam på potentiella risker i arbetsmiljön och under
ledning av våra kunniga och erfarna utbildare får du ta del av
föreläsningar och träna praktiskt på metoder som skapar varaktig
kunskap, färdigheter och insikter.
Här träffar du också andra likasinnade för att diskutera och dela
kunskaper och erfarenheter.

Vad ingår i utbildningen?

OBS! Logi ingår inte.

Let us not look back in anger, nor forward in fear, but

around in awareness.

Under flera år har samarbetet mellan
KCEM och BEF (Bergsprängnings
Entreprenörernas Förening) både
stärkts och utvecklats. Det är vi på
KCEM väldigt glada för eftersom vi
ser att vårt arbete tillsammans ger
resultat.
Samarbetet leder bland annat till att
vi får en bra bild av slutanvändaren
vilket lyfter dialogerna med
företagen som tillverkar
produkterna.

Vi har även gemensamma utmaningar
som vi försöker ta oss an så som
transport av farligt gods, nordiskt
säkerhetsmöte (NSM), parallellt med
frågor som rör lagstiftning och
regelverk. 

Vi ser fram emot ett fortsatt starkt
samarbete under 2023!

Datum 2-4/5 i Karlskoga. Läs mer och anmäl dig här!

BEF – Bergsprängnings Entreprenörernas
Förening, bildades 2001 och är en

branschorganisation för bergsprängare. Vi har
idag cirka 100 medlemsföretag spridda över
hela landet. Våra medlemsföretag utför 85 %

av ovanjordsprängningarna i Sverige. I
föreningen finns också en sektion för aktivt

stödjande partners, det vill säga företag med
en betydande roll inom

bergsprängningsbranschen. För tillfället har vi
40 aktivt stödjande partners.

 
 

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


ALLEX startar v. 38

Klicka här för mer info & anmälan!

3 kursveckor (v. 38 Gällivare, v. 43 Nynäshamn, v. 48 Karlskoga)
Allmänbildande utbildning inom hantering av explosiva varor
(innehåller bland annat regelverk, security,
explosivämneskunskap, ledarskap, risker och riskhantering)
Studiebesök
Personligt nätverk
Kursdiplom
Förtäring
Logi

Vill du och din arbetsgivare utöka dina allmänna kunskaper om
explosivämnen så är det här rätt kurs för er! Du kanske arbetar som
arbetsledare/förman, konstruktör, processingenjör,
kvalitetstekniker eller inom testning/provning, d.v.s. alla som på
något sätt kan komma i kontakt med eller hanterar energetiska
material.
Här stärker vi upp den grundläggande teoretiska och praktiska
kompetensen för en ökad säkerhet på arbetsplatsen.

Här får du tre kursveckor, spridda över tid, på olika platser i
Norden där studiebesök är en viktig del av en kursvecka. Du
kommer få kännedom om allt från regelverk till hur olyckor
inträffar.

Vad ingår i utbildningen?

Nu finns vi på Instagram!

ALLEX 2023

Knowledge has a beginning but no end.

Vi gjorde en omröstning på LinkedIn
där alla som ville fick tycka till gällande
om vi skulle ta klivet in på Instagram.
Vi har nu fört en intern diskussion och
valt att starta upp ett konto där vi vill
kunna dela med oss av det som händer
och sker. Inte bara när vi faktiskt
genomför något utan även bakom
kulisserna i den filterlösa vardagen och
på alla de resor, event och kurser vi
åker och genomför.

Förhoppningen är att ni ska lära känna
oss närmare, få en inblick i det vi gör
och att det ska bli enklare att nå ut till
oss. 

Vi finns för er skull! Därmed försöker vi
vara tillgängliga för att påminna er om
det.

Kontonamn: KCEM_AB
Scanna QR-koden på bilden nedan för
att komma direkt till vårt konto.

https://kcem.se/allex/
https://kcem.se/allex/


Boka din plats redan idag till ett extra förmånligt pris på kcem.se!

EPOK

Ni har väl inte missat att vi anordnar vad vi nästan kan garantera blir årets händelse?
Nämligen EPOK!
En lärorik, energifylld konferens där alla i branschen får verktyg, glädje och inspiration att
utvecklas i sitt arbete och i livet. Här samlar vi Sverige och Norges bästa föreläsare och
kombinerar det med nätverkande underhållning och överraskningar.

Låt oss fylla det fantastiskt fina hotellet Hotell Havsbaden i Grisslehamn och tillsammans
göra detta till en oförglömlig upplevelse!

En utbildningsdag för dig, dina kollegor och hela teamet!

http://kcem.se/


Vill ni veta mer och få en demo av

utbildningen kontakta Alexandra!

KEX E-LEARNING

Grundläggande explosivämneskunskap
Produkter med militär- eller civil inriktning, eller kombinerat
Risker

För dig som vill utbildas i din egen takt och kunna anpassa lärandet
efter vardagen så rekommenderar vi vår digitala utbildning i
grundläggande explosivämneskunskap. Vi har inte tummat på något,
det är samma innehåll som den lärarledda KEX utbildningen och
självklart finns vi där hela vägen för att svara på frågor som dyker upp
längs vägen.

Utbildningen är uppdelad i 3 delar:

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

Gå gärna in på vår hemsida kcem.se och läs mer och för att beställa
våra digitala utbildningar.

Här är några av de recensioner vi mottagit:

"Fram till denna tidpunkt bästa utbildningen inom explosivt. Grundlig och
intressant."

"En mycket bra och givande kurs, skönt att kunna göra den över nätet, så
man kan göra den när det passar."

"En väldigt bra kurs med intressant innehåll och lärande!"

Utbildning på dina villkor

Repetition är kunskapens moder

Låt oss öppna upp för en dialog och
reflektera en stund.
När genomförde du vår grundläggande
explosivämneskunskap (KEX)?
Är det så att du kanske inte ens minns
när du gjorde den eller framförallt vad
den innehöll? 
Det kan du råda bot på genom att
genomföra vår repetitionsutbildning där
du på egen hand repeterar kunskaper
kring det grundläggande, men även
kring produktkunskap och de risker som
finns i samband med hantering och
tillverkning av explosivämnen.

Perfekt för dig som vill fräscha upp
minnet och bli påmind om vad du
hanterar i din vardag. Det är aldrig fel
att ge sig den påminnelsen och se hur
man kan öka säkerheten.

Vi bjuder upp till en lärorik och
interagerande utbildning i toppmodern
miljö där vi blandar kunskap med
reflektioner och utmanande quiz. 

.... Har du inte gått vår grundläggande
utbildning erbjuds den lärarledd mellan
27-28/2 på plats i Karlskoga, men finns
även digitalt med samma innehåll.

Mer info om innehåll, pris och bokning
hittar du på kcem.se.

https://kcem.se/kontakt/
http://kcem.se/


Vad är på gång digitalt?

E-LEARNING FÖRRÅD

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

Jobbar du eller är föreståndare i ett explosivämnesförråd? Vi har en
grundläggande digital utbildning med 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.

Time to upgrade

Du kan läsa mer och boka 

digitala utbildningar på kcem.se

Varför
Vad
Vem
Hur
och när

Just nu arbetar vi med att kunna
lansera en digital utbildning i
skyddsrondsteknik innan
semestern.
Här reder vi ut frågor som:

Allt för att få en bra grundläggande
kännedom kring skyddsronder,
repetera sina kunskaper men
förhoppningsvis också få nya
tankar kring hur dessa kan göras.
Allt för en säkrare vardag!

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


VAD ÄR PÅ GÅNG HOS
KCEM?

v. 9 KEX 27-28/2

v. 16 Säkerhetskonferens 19-20/4

v, 18 Riskförståelse- ett mindset 2-4/5

v. 22 31/5-1/6 EPOK

v. 38 ALLEX

Anmäl dig direkt via hemsidan kcem.se

Visste du att vi finns på LinkedIn

och nu även på Instagram?

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?


