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KATASTROFHANTERING (INTERNATIONELLT
FOKUS)
Managing Disaster Situations

VBRN20

Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde:
Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Valfri för: RH4. Kursansvarig:
Universitetslektor Henrik Tehler, henrik.tehler@brand.lth.se, Brandteknik och
riskhantering. Förkunskapskrav: Minst 120 högskolepoäng. Kan ställas in: Vid mindre
än 12 anmälda. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till
examen. Prestationsbedömning: Bedömningen baseras på en individuell skriven rapport i
vilken studenten utifrån kursinnehållet motiverar ett förslag till en design av ett
responssystem. Övrigt: Kursens upplägg innebär 3-4 heldagar per vecka plus
hemuppgifter. Grupparbeten förutsätter aktivt deltagande. Varje gruppmedlem skall
enskilt kunna redovisa och svara för innehållet. Uppfylls inte detta kan beslut av
examinator om omplacering till annan grupp eller underkänt betyg erhållas. Hemsida:
http://www.mdma.ku.dk/courses/managing_disaster_situations/.
Syfte
●

●

Att förbättra studentens förmåga att analysera och diskutera olika teoretiska och
praktiska aspekter av företrädelsevis internationell katastrofhantering. Kursen avser även
att ge kunskap värdefull för arbete i den nationella kontexten.
Ge en grund för forskning inom området katastrofhantering.

Mål
Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten
●
●

Kritiskt kunna analysera koordineringsarbete vid akuta hjälpinsatser.
Kritiskt kunna analysera förutsättningarna och utmaningarna för effektiva förberedelser
inför katastrofer.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten
●

●

Kunna förstå katastrofhanteringens villkor och kunna tillämpa relevant kunskap vid
akut hantering
Kunna kritiskt analysera utmaningar för en effektiv katastrofhantering

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten
●

●

Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande
utveckla sin kompetens.
Visa förmåga att göra bedömningar avseende katastrofhanteringsåtgärder med hänsyn
till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

Innehåll
Personer som arbetar med katastrofhantering måste kontinuerligt analysera och anpassa
sig till ständigt växlande situationer i en omgivning med människor med stort hjälpbehov.
Det råder ständig brist på tid, tillgängliga resurser och tillförlitlig information. Att kunna
övergripa en så komplex situation är en av hörnstenarna för en framgångsrik
katastrofhantering.
Traditionell katastrofhantering har till stor del baserats på ett traditionellt tänk om
ledning. Under senare år har ett förändrat synsätt av hantering av komplexa situationer
utvecklats. Detta perspektiv betonar frågor som vikten av informella nätverk och tillit och
menar att katastrofhantering sällan kan genomföras utan att delvis se förbi byråkratiska
strukturer, fastlagda roller och standardprocedurer.
Katastrofhantering (internationellt fokus) närmar sig ämnesområdet utifrån både ett
akademiskt och praktiskt perspektiv. Den akademiska infallsvinkeln är att betrakta som
tvärvetenskaplig. Kursen baseras på tre sammanhängande teman:
●

●

●

Katastrofhanteringens generella villkor: Under kursen diskuteras teoretiska och
praktiska synsätt på den komplexa situation som råder vid en akut katastrofinsats.
Praktiska internationella exempel presenteras.
Beslutsfattande och organisation: Dessa teman fokuserar på kognitiva aspekter av akut
katastrofhantering. Hur kan vi förstå beslutsprocesser? Behövs en gemensam lägesbild?
Andra ämnen under detta tema är de frågorna om tillit, media och säkerhet.
Ledarskap: Betydelsen av ledarskap vid en katastrofinsats är känd, men vad innebär
ledarskap och vad är speciellt med att vara ledare vid en katastrof?

Dessa teman utvecklas genom en kombination av föreläsningar, fallstudier, övningar,
simuleringar och diskussioner. En personlig dagbok används som pedagogiskt verktyg.
Studenten skriver kontinuerligt ned sina personliga reflektioner baserat på nyvunna
erfarenheter. Vid slutet av kursen används dagboken för att summera kursinnehållet.
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