Internationellt
Medlemskap
Du anmäler medlemskap via länk på vår
hemsida (se Kontakta EHSS). Faktura för
medlemsavgiften kommer sedan
automatiskt till den e-post eller vanliga
adress som du anger.
Den ordinarie medlemsavgiften är för
närvarande 375 SEK per år. Är du student
eller senior betalar du endast 175 SEK.

Kontakta EHSS
E-post:

info@ergonomisallskapet.se
H emsida:

www.ergonomisallskapet.se
På hemsidan finns kontaktuppgifter till
ordförande, styrelsefunktionärer,
webbredaktör och redaktör för EHSS-Nytt

EH SS bildar, tillsammans med
systerorganisationerna i Norge,
Danmark, Finland och Island, NES Nordic Ergonomics and Human
Factors Society. NES ordnar bl.a. årliga
konferenser och medverkar i CREE,
det europeiska organ som utfärdar
auktorisation som European
Ergonomist. Medlemmar i EH SS kan få
hjälp och råd vid ansökan om
auktorisation.
Via EH SS är du medlem av IEA,
International Ergonomics Association,
som bl.a. arrangerar världskongresser
inom ergonomi/human factors vart
tredje år.
EH SS är också medlem av FEES,
Federation of European Ergonomics
Societies,
Länkar:
NES : www.nordiskergonomi.org
IEA: www.iea.cc
FEES : www.fees-network.org
CREE : www.eurerg.org

Definitionen av ergonomi
”Ergonomics (or human factors) is the
scientific discipline concerned with the
understanding of the interactions among
human and other elements of a system,
and the profession that applies theory,
principles, data and methods to design in
order to optimize human well-being and
overall system performance.”
IEA 2000
"Ergonomi är ett tvärvetenskapligt
forsknings- och tillämpningsområde som
i ett helhetsperspektiv behandlar
samspelet människa-teknik-organisation i
syfte att optimera hälsa och
välbefinnande samt prestanda vid
utformning av produkter och system."
Svensk tolkning, EHSS

Verksamhet
Välkommen till
Ergonomi & H uman Factors
Sällskapet Sverige, EH SS!
… en förening för alla er som är
intresserade av arbetsmiljöfrågor,
ergonomi och human factors i stort
och smått

Som medlem får du bl. a:
Tillgång till nätverken inom EH SS:
SNiS, Synergonomiskt Nätverk i
Sverige, och
Belastningsergonomiskt Nätverk,
BEN
Inbjudningar till de seminarier som
nätverken inom EH SS anordnar

… ett forum för tvärvetenskaplig
kunskap rörande människors
förutsättningar och behov i samspelet
Människa, Teknik, Organisation och
Miljö.

Möjlighet till kontakter med ett
stort och spännande nätverk av
forskare och praktiker, nationellt
och internationellt

… en kontaktskapande arena mellan en
rad olika verksamheter och personer,
med olika bakgrund och kompetens,
samt mellan forskning och praktisk
tillämpning.

Fortlöpande, aktuell information
genom nyhetsbladet EH SS-N ytt,
som utkommer fyra gånger per år

… en intresseorganisation som verkar
för att stärka ergonomins roll inom
arbetsliv, forskning och samhälle, med
målsättningen att skapa ett ökat
välbefinnande hos individ och
organisation samt förbättra prestanda
hos produkter och system.

Föreningens medlemsmatrikel

Reducerad avgift på EH SS’
seminarier, NES’ och IEA:s
konferenser
Fri åtkomst till EH SS´ hemsida
inkl. medlemssidorna
50 % rabatt på bedömningsavgiften
vid ansökan om auktorisation som
European Ergonomist

