VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019
Ergonomi & Human Factors Sällskapet Sverige grundades 1983.
MEDLEMMAR
EHSS hade 321 medlemmar 2019-12-31 vilket innebär en minskning med 27 personer i
jämförelse med 2018-12-31. Medlemsavgiften höjdes med 25 kr vid 2019 års stämma och
uppgår till 400 SEK/år för ordinarie medlemmar samt 200 SEK/år för student- och
seniormedlemmar.
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STYRELSENS ARBETE UNDER 2019
Styrelsemöten
Styrelsen har haft 12 möten under året, varav 11 i form av telefonmöten. Ett fysiskt möte
genomfördes den 31 mars i samband med årsmötet på Centrum för belastningsskadeforskning,
Högskolan i Gävle. Telefonmötena sker ungefär en gång per månad.
Aktiviteter
• I anslutning till årsmötet 1 april genomfördes ett välbesökt heldagsseminarium på
Centrum för belastningsskadeforskning vid Högskolan i Gävle. Representanter från
avdelningen berättade om sitt pågående forsknings- och utvecklingsarbeten.
Seminarierna samt förtäring var kostnadsfritt för medlemmar.
• EHSS har arrangerat två frukostseminarier i Stockholm. Dessa har spelats in och finns
tillgängliga på hemsidans medlemssidor, vilket är uppskattat.
• EHSS Facebook-grupp har fortsatt god aktivitet. Det är många medlemmar som gör
inlägg, sprider information och ställer frågor. Gruppen har 525 medlemmar, vilket är 12
fler jämfört med 2018.
• EHSS har även en Linkedin-grupp på nätet.
• REN´s (Röstergonomiskt nätverk) årliga möte med seminarium hölls i februari. Flera
logopeder från nätverket har valt att bli medlemmar i EHSS.
• Ergo on Waves – medlemskonferens på Birka Cruises hölls 10-11 november i samverkan
med CREE och Flokk AB. Detta var mycket uppskattat av de drygt 30 personer som
deltog. Önskemål finns att detta återkommer.
• Ett AftErgo (AW) hölls i Göteborg i samverkan med Flokk AB som bjöd på förtäring.
EHSS studentpris 2019
Vinnare av EHSS studentpris 2019 blev Ann Forsman Sjöberg, Chalmers med sin uppsats Design
guidelines: Study solutions for children. Ann representerade Sverige vid NES konferens i
Danmark.
Medlemsstipendium
EHSS delar ut två medlemsstipendier per år, ett i maj och ett i november. Inga sökande fanns
under året.
NES
Under 2019 har Finland haft ordförandeskapet och representerats av Elina Parviainen. Hanna
Skoog Rowa är kassör och Jane Ahlin är EHSS representant. NES styrelse har haft två fysiska
möten. Utöver detta har NES haft 6 telefonmöten.
IEA
EHSS är, tillsammans med övriga fyra nordiska Ergonomi- och Human Factorsföreningar,
medlem av IEA genom NES. NES är en av de största medlemsföreningarna i IEA. NES ordförande,
Elina Parviainen deltog 2019 vid IEA:s årsmöte.
Sverige hade via NES nominerat Göran M Hägg som IEA Fellow. Göran förärades denna
utmärkelse för sitt betydelsefulla och långvariga engagemang för att främja utvecklingen av
kunskapen inom ergonomi/human factors-området, samt för sitt fantastiska arbete för EHSS.
SIS – Swedish Standards Institute
Jane Ahlin och Carl Lind är EHSS representanter i standardiseringskommittén TK 380 vad gäller
belastningsergonomi. Susanne Glimne och Hillevi Hemphälä är representanter i kommittén som
handlar om syn- och belysningsergonomi. Mathias Stavervik och Carina Rislund representerar
utskottet som berör människa-systeminteraktion. De håller EHSS styrelse informerade kring vad
som händer. Det hålls två fysiska möten i varje grupp per år.

EHSS kommunikationskanaler
Hemsidan är en viktig kommunikationskanal och den uppdateras regelbundet av
webbredaktörerna Mathias Stavervik och Göran M Hägg. Kort information till medlemmarna
skickas ofta ut via mail av kommunikatör Olle Janzon och sprids via Facebook och Linkedin med
hänvisning till hemsidan. Under året påbörjades arbetet med att skapa en ny hemsida samt se
över de system som idag finns vad gäller kommunikation och ekonomi.
EHSS-Nytt
EHSS-Nytt utkom med fem nummer 2019 och distribuerades med e-post via programmet
MailChimp. Redaktör under 2019 var Cecilia Österman.
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