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Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Riskhantering
Kursplan
Beslut om inrättande av kursen
Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2014-03-14
och gäller från höstterminen 2014 vid Karlstads universitet.
Kurskod: RHAD01
Introduktion riskhantering i samhället, 7.5 hp
(Introduction to Risk Management in Society, 7.5 ECTS Credits)
Utbildningsnivå: avancerad nivå
Successiv fördjupning: A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspråk
Svenska
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet för program på avancerad nivå (examen på grundnivå omfattande minst 180
högskolepoäng). Särskild behörighet: Svenska 3 eller B, Engelska 6 eller A.
Huvudområde
RHA (Riskhantering)
Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- redogöra för området riskhantering i samhället, dess utveckling och struktur samt relation till tvärvetenskaplig
kunskapssyn och metodtradition.
- diskutera och förklara centrala teorier, begrepp och metoder så som de används inom området riskhantering
utifrån samhällets behov och ansvar.
- översiktligt redogöra för samhällets styrning av riskhantering
- visa insikt i tillämpning av vetenskaplig tradition vad gäller strukturering av PM, rapporter och uppsatser.
Kursens huvudsakliga innehåll
Undervisningen sker på distans via en webbaserad lärplattform och i samband med två kortare perioder förlagda
till campus Karlstads universitet i början och slutet av kursen. Undervisning på campus består av föreläsningar,
grupparbete och examinerande seminarier.
Under kursen genomförs obligatoriska uppgifter, relaterade till lärandemålen som ligger till grund för
examinering. Uppgifterna genomförs enskilt i rapporter och diskuteras i grupp. Kritisk värdering och
problemlösning stärks genom gruppvisa analyser av inlämnade rapporter.
Kursen innehåller:
- en introduktion till programmet Riskhantering i samhället och utbildningens former med fokus på redskap för
distansutbildning med hjälp av webbaserad plattform.
-en allmän beskrivning av samhällssäkerhet och riskhantering som vetenskapligt område och praktik.

- en genomgång av det officiella samhällets strukturer och för samhällssäkerhetens centrala aktörer, samt av
synsätt och teorier t ex gällande promotion, maktgörande och systemteori.
- en analys av för området centrala lagar och dess tillämpning vad gäller riskhantering.
- en granskning och analys av olycksutredningar genomförda av olika aktörer i samhället.
- en beskrivning av ett problem som är relevant för området samt teoretisk förankring av detta problem.
Det systematiska säkerhetsarbetet diskuteras och sätts i relation till följande två huvudfokus;
- de alldagliga olyckor där riskerna kan beskrivas i termer av skadeutfall (epidemiologi) och hanteringen i form
av lokalt säkerhetsfrämjande eller skadeförebyggande arbete samt
- de stora katastroferna och kriserna där riskerna förstås i form av hotbilder och komplexa system samt
hanteringen i termer av riskbedömning, förberedande och förebyggande åtgärder, och robusthet.
I kursen ingår metod innehållande vetenskapsteori, systemteori, och metoder för textanalys, olycksutredning
samt systematisk litteraturgenomgång.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.
Examination
Kursen examineras genom fem individuella skriftliga rapporter med uppsatsstruktur samt två seminarier i
samband med campusträff.
Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).
Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen. Dess
främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av underlagen för
granskningen och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras om resultaten och
eventuella åtgärder.
Kursbevis
Kursbevis erhålls på begäran av studenten.
Övrigt
Studenter som påbörjat en utbildning enligt den studieordning som började gälla 1993-07-01 skall fullfölja sina
studier enligt den utbildningsplan de är antagna till.
Om de vid studiernas slut vill få ut ett kursbevis eller examensbevis enligt den nya studieordningen, som trädde
i kraft 2007-07-01, skall de prövas mot de kriterier som karaktäriserar denna studieordning.
Överlappning föreligger med FHAD11, RHAD11.
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters och
anställdas skyldigheter och rättigheter.
Kursen ingår som obligatorisk kurs i programmet Riskhantering i samhället.
För att kunna fullfölja studierna krävs tillgång till dator och internetuppkoppling med prestanda enligt KAU:s
tekniska beskrivning för datorstöd för studenter.
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