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Det robusta samhället, 8 studiepoäng 

The robust community, 8 credits 

Behörighet 

Behörig att påbörja kursen är den som antagits till Utbildning i Skydd mot 

olyckor, 80 studiepoäng. För att vara behörig måste också minst 40 av 60 

studiepoäng från kurserna; Yrkesroll i kommunalt säkerhets-, och 

räddningsarbete samt olycksförebyggande arbete, Olyckans skeden, Risker 

med farliga ämnen, Arbetsmiljö i teori och praktik, Säkerhetsarbete på ett 

systematiskt och säkert sätt, Skadeplatsen samt Lärande i arbete (LIA) vara 

godkända. För de studerande som påbörjat utbildningen vårterminen 2022 

eller senare krävs att hela kursen Säkerhetsarbete på ett systematiskt och 

säkert sätt är godkänd. 

 

Syfte 

Syftet med kursen är att ge den studerande förutsättningar att utveckla sina 

kunskaper, färdigheter och kompetenser vad gäller konsekvenser av, och 

åtgärder vid naturolyckor, extrema väderförhållanden och större 

samhällsstörningar ur såväl ett individ- som ett samhällsperspektiv. Kursen 

syftar också till att utveckla en helhetssyn för att kunna bidra till 

aktörsgemensam hantering av samhällsstörningar. 

Lärandemål 

Efter avslutad kurs ska den studerande, utöver delkursernas mål, kunna: 

 förklara risker vid fysisk träning och vidta åtgärder för att förebygga 

dessa 

Delkurs 1: Naturolyckor och oljeutsläpp, 3 studiepoäng 

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna: 

 förklara hur samhället påverkas vid extrema väderförhållanden och 

naturkatastrofer 

 redogöra för metoder vid släckning av brand i skog och mark för att 

förhindra eller mildra fortsatta skador på människa, egendom och miljö 
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 använda metoder att förhindra och begränsa skadorna vid ras och 

skred samt vid översvämning 

 använda skydds- och begränsningsmetoder för oljeskadeskydd 

 redogöra för sanerings-, upptagningsmetoder och skadeverkningar av 

löskommen olja 

Delkurs 2: Samhällets krisberedskap, 5 studiepoäng 

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna: 

 redogöra för effekter på människor, egendom, miljö och samhälle vid 

störningar i samhällsviktig verksamhet 

 redogöra för internationellt arbete och samverkan inom området skydd 

mot olyckor 

 förklara hur samhället planerar och förbereder sig för 

samhällsstörningar över hela hotskalan 

 redogöra för samhällets skydd mot olyckor med brandfarliga och 

explosiva varor 

 redogöra för den kommunala räddningstjänsten och andra 

organisationers roller och ansvar vid samhällsstörningar över hela 

hotskalan 

Kursens huvudsakliga innehåll 

Kursen belyser metoder och tekniker ur såväl ett teoretiskt som praktiskt 

perspektiv vid naturolyckor och andra samhällsstörningar. Som delar i det 

ingår konsekvenser vid störningar i infrastruktur, avhjälpande metoder vid 

naturolyckor och oljeutsläpp, risker och påverkan vid extrema 

väderförhållanden och naturkatastrofer. 

Kursen innehåller en introduktion till internationellt arbete och samverkan 

inom området skydd mot olyckor, däribland inom EU. Kursen innefattar också 

samhällets krisberedskap ur såväl ett samhälls- som ett individperspektiv samt 

LBE-lagstiftningen samt tillstånds- och tillsynsprocessen kopplat till LBE. 

Läromedel 

Redovisas separat i läromedelslista. 

Examination och betygssättning 

Kursen examineras genom tre examinerande moment som utgör ett samlat 

bedömningsunderlag för kursen. Examinerande moment 1 genererar 1 

studiepoäng, examinerande moment 2 genererar 3 studiepoäng och 

examinerande moment 3 genererar 4 studiepoäng. 

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle ska 

förnyad prövning anordnas i nära anslutning till ordinarie examinationstillfälle 
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dock senast inom 8 veckor, om inte särskilda skäl föreligger. Möjlighet till 

omtentamen ges vid två tillfällen, därefter vid nästa ordinarie kurstillfälle. 

På kursen ges betyget Godkänt eller Icke Godkänt. 
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