
INVITASJON TIL DAGSSEMINAR 
BERGEN MARITIMT PERSONELLFORUM 

 

Styret i Bergen Maritimt Personellforum har gleden av å invitere deg til et spennende seminar med 
mange interessante tema og dyktige foredragsholdere. 

Vi håper å se deg der! 
 
 

Dato: 12.03.2020, kl. 0830-1600 (1615- aperitiff, middag og sosialt samvær)  

Påmeldingsfrist: 24.02 

Sted: Hotel Augustin 

Pris: 850,-  (inkludert seminar, middag og aperitiff) / 500,- (kun seminar) 

Bindende påmelding og avbud etter 09 mars vil likevel bli fakturert kr 500,-.  

Begrenset med plasser. 
 

Program for dagen 
0830 Registrering 

0900 Innledning ved styreleder 

0915 Risikostyring i praksis – HSEQ avdeling i GC Rieber Shipping  

1010 Pause med enkel servering 

1030 Hvordan få mer innsikt og verdi fra egen data - Kristoffer Absalonsen, Seniorkonsulent Amesto 
Firstpoint og Nina Walde, Competence Manager i Utkilen AS.  

1130 Lunsj  

1230 Snørr, tårer eller landligge… eller en hjelp til å holde hjulene i gang? -  Agnar Tveten, Leder Radio 
Medico 

1315 Mediehåndtering under kriser – Fredrik Hannestad, Daglig Leder NOR PR 

1415 Pause med enkel servering 

1430 Systematisk ivaretagelse av personell etter kritiske hendelser – Bjørn Helge Johnsen, UIB 

1515 Ett spennende foredrag under planlegging – vi kommer tilbake med mer info! 

1600 Oppsummering 

1615 Aperitiff og «mingletapas» 

Bergen Maritimt Personellforum: www.bmpf.no og https://www.facebook.com/bergenmpf 
  

 
 

Kristoffer Absalonsen 
Seniorkonsulent i Amesto Firstpoint 

Kreativt og løsningsorientert sinn som ser 
mulighetene til å forenkle og effektivisere 

arbeidsprosesser knyttet til rapportering og 
beslutningstaking.  

Det er et hav av data og tanker om at det finnes 
muligheter og verdier gjemt. Hvordan kommer 
man i gang og hva kan man forvente å få ut av 

det? Gjennom en kundes reise og eksempler fra 
crewing ser vi nærmere på hvordan man kan få 
mer innsikt og verdi fra egne data og systemer. 

***** 

Agnar Tveten 
Leder Radio Medico 

Haukeland Universitetssjukehus 
Agnar Tveten vil fortelle om hva som er deres 
oppdrag, hvem som kan benytte tjenesten og 

hvordan den norske legevakten for skip kan være 
en støtte for rederier og sjøfarende. Han vil 

fortelle om hvordan de jobber, hva de kontaktes 
om, litt om verktøyene de bruker, og de 
muligheter og begrensninger dette gir. 

 
***** 

Fredrik Hannestad 
Daglig leder i NOR PR  

Gjennom sine 25 år som kommunikasjonsrådgiver 
har Fredrik jobbet med en rekke ulike kunder og 
vært borti mange krisesituasjoner, blant annet 
vann-saken på Askøy sist sommer. Fredrik er 

utdannet ved Sjøkrigsskolen i Bergen. 

 
***** 

Bjørn Helge Johnsen 
Klinisk psykolog og professor i psykologi ved 

Universitetet i Bergen. 
Pensjonert Orlogskaptein i sjøforsvarets sanitet. 
Som siste store oppdrag var han hovedansvarlig 

for ivaretagelsen av mannskapet på Helge Ingstad 
etter den ulykksalige hendelsen i Hjeltefjorden. 
Bjørn Helge har sammen med Olav Kjellevold 

Olsen, utviklet ett kurs for rederier som kan bidra 
til at man tar «de rette grepene» når ulykken er 

ute (tidlig innsats) – og i tiden etterpå. 

 

http://www.bmpf.no/
https://www.facebook.com/bergenmpf

