KURSER I OLYCKSUTREDNING

OLYCKSUTREDNING GRUNDKURS, 5 HP
Grundkursen är en lämplig introduktion
för dig som ska arbeta med olycksbranscher och berör olika typer av
olyckor och tillbud. Centralt i kursen är
utredningsprocessen och hur olycksutredningar genomförs inom myndigheter och andra organisationer. Kursen
ningsövningar och tar upp en vanlig
olycksutredningsmetod samt olika
Det föreligger inga formella behörighetskrav för att få delta i en uppdragsutbildning på högskolenivå. Arbetsgivaren
avgör vem som är lämplig att delta.
Examinationen bygger på aktivt
deltagande vid seminarier och genomförande av hemuppgifter och projektarbeten som grundas i anvisad litteratur.
Föreläsare
Mattias Strömgren, Michael Tkautz,
Magnus Johansson samt ytterligare

Innehåll
Utredaren och uppdraget
Olycksteori
Förberedelse och planering
Datainsamling
Olycksplatsen
Analys
Övningar
Genomförande
Kursen genomförs varje vår och
utgörs av föreläsningar samt individuella och gruppvisa uppgifter. Den
i Karlstad och fyra dagar i Revinge.
Därutöver får kursdeltagaren räkna
med cirka en dags kursarbete per
hemuppgifter på distans via utbildningsplattformen It´s Learning.
Läs mer om kursen på UPPDRAG.KAU.SE

KVALIFICERAD OLYCKSUTREDNINGSMETODIK, 7.5 HP
Kursen vänder sig till dig som har
intresse av utredningar av olyckor och
tillbud och som arbetar inom myndigKursens mål är att ge en bred och
djup insikt i olika olycksutredningsmetoder samt erfarenheter av dessa
och en teoretisk bakgrund. Kursen
belyser olycksutredningars roll i säkerhetsarbetet inom olika sektorer på
såväl verksamhets- som samhällsnivå.
Ett viktigt inslag är också det nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte
som uppstår mellan kursdeltagarna
som arbetar med utredningar inom
olika samhällssektorer.
Rekommenderade förkunskaper
Det föreligger inga formella behörighetskrav för att få delta i en uppdrags
utbildning på högskolenivå. Arbetsgivaren avgör vem som är lämplig att
delta. Kursdeltagaren bör dock ha
grundläggande kunskaper och erfarencerat säkerhetsarbete inom det egna
verksamhetsområdet för att få ut
mesta möjliga av kursen.
Undervisning
Kursen fördjupar kunskaperna och
färdigheterna i analys av olycksförlopp,
orsaker, övriga förhållanden kring olyckor
och oönskade händelser samt strategier
för lärande och säkerhetsförbättringar.
Ett tiotal olika metoder för olycksutredning och analys behandlas och tillämpas.
olycks- och systemmodeller som

förklarar viktiga aspekter för säkerhet och
systemberoenden i samhälle och organisationer. Kursen är teoretisk, men med
praktiska tillämpningar i analysmetodik.
Examinationen bygger på aktivt deltagande vid seminarier och genomförande
av hemuppgifter och projektarbeten som
grundas i anvisad litteratur.
Kursen innehåller bland annat:
Olycksutredningsmetodik
Olycksteori
Genomgång av ett tiotal
utrednings- och analysmetoder
Individuell utredningsmetod
Grupparbeten med tester av metoder
Utredningspraxis inom olika
samhällssektorer
Kvalitetsaspekter och värderingar
av utredningar
Genomförande
Kursen genomförs varje höst med fyra
på Hotell Statt i Katrineholm. Därutöver ingår individuella och gruppvisa
uppgifter på distans via utbildningsplattformen It´s Learning. Kursdeltagaren får räkna med cirka en dags
kursarbete per vecka mellan
för inläsning och hemuppgifter.
Föreläsare
Anders Bergqvist, Mattias Strömgren,
Carl Rollenhagen, Helen Alm, Magnus
Johansson samt ytterligare föreläsare för

Läs mer om kursen på UPPDRAG.KAU.SE

KOMPETENSUTVECKLING FÖR DIG + CHEFEN BETALAR = UPPDRAGSUTBILDNING

Karlstads universitet genomför uppdragsutbildningar inom olycksutredning
tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och
Nationellt forum för olycksutredning (NFO).
Nationellt forum för olycksutredning (NFO) är ett nätverk mellan myndigheter,
näringsliv och forskningsinstitutioner och arbetar med erfarenhetsutbyte och
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KONTAKT
Kursansvarig Magnus Johansson (Kau)
0730-36 26 96, magnus.johansson@kau.se
Kursinformation Mattias Strömgren (MSB)
0706-22 01 10, mattias.stromgren@msb.se
Uppdragskoordinator Nina Sundberg (Kau)
054-700 23 59, 0761-26 04 37, nina.sundberg@kau.se

Läs mer på webben!
kostnad och anmälningsinformation.

Med reservation för ändringar och ev. tryckfel

Utbildningshandläggare Anna Nilsson (Kau)
054-700 13 00, anna.nilsson@kau.se

