VÄLKOMMEN TILL

Lednings- och stabsmetodik
tvärprofessionell grundutbildning
7 – 8 maj 2009
Hotell Laponia
Arvidsjaur

Kunskapscentrum för
katastrofmedicin, Göteborg

I samverkan med:

Arvidsjaur
kommun

Kriskompetenscentrum
Norrbotten

Lednings- och stabsmetodik
tvärprofessionell grundutbildning

Den svenska krishanteringsförmågan präglas av ett helhetsperspektiv där det är
väsentligt att kunna samordna resurser och verksamheter genom samarbete över
sektors- och ansvarsgränser vid extraordinära händelser i samhället i fred och vid
höjd beredskap.
Denna förmåga innebär bland annat krav på:
• samverkan centralt, regionalt och lokalt
• att samordna, utforma och sprida information
• att leda intern krisledningsorganisation
I dessa perspektiv är det viktigt att kunna tillämpa metodik och struktur som skapar uthållighet i en aktörs stabsarbete. Det är också bra om arbetssättet är likartat
hos aktörer i hela krishanteringssystemet.
Utbildningen vänder sig till samtliga som ingår i krishanteringssystemet och mer
specifikt till personal som kommer att arbeta i krisledningsorganisation såväl inom
myndigheter, kommuner och landsting som inom näringslivet och försvaret.
Som förkunskap krävs att deltagarna skall ha läst igenom egna
kris- och katastrofplaner.
Efter utbildningen skall deltagaren ha kännedom om generella stabsarbetsrutiner
och begrepp. Deltagarna skall kunna agera som stabsmedlem i lednings- och
stabsarbete inom sin egen krisledningsorganisation och agera som samverkansperson hos andra aktörer.
Kursintyg utfärdas efter fullgjord kurs.

Medverkande
-

Annika Hedelin, beredskapschef
Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum, Göteborg

-

Gib Åhlén, högskolelärare
Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum, Göteborg

-

Tomas Kristiansson
GREEN Management Academy AB, Östersund

-

Ulla Burman
Sapientia utvecklingscenter för vård och omsorg, Piteå

Omslagsbild Storforsen Foto: Annika Hedelin

PROGRAM
Utbildningen startar den 7 maj kl 9.00 och avslutas den 8 maj kl 16.00

Innehåll
Generella principer för ledning
Generella principer för stabsarbete
Stabens syfte, organisation och uppgift
De olika stabsfunktionerna samt respektive funktions uppgift
Stabsverktyg vad avser stabsorientering, stabsarbetsplan, lägesbild mm
Betydelsen av att anpassa staben utifrån händelseutveckling
Lägesuppföljning och rapportering
Analys av lägesrapport, händelse, insats och efter insats
Informationshantering
Säkerställa stabens uthållighet
Praktisk tillämpning

Reservation för eventuella ändringar i programmet

RC Tryck i Piteå, 2009

INFORMATION
Utbildningsavgift 2800 kr exklusive moms
I avgiften ingår förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe 7 och 8 maj
samt middag den 7 maj.
För bokning av hotell kontakta:
Hotell Lappland, Arvidsjaur Petra Backteman
0960-55501 petra@hotell-laponia.se
Frågor angående utbildningen ställs till:
Ulla Burman, Sapientia utvecklingscenter för vård och omsorg eller till
Gib Åhlén, Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum			
			
Att. Ulla Burman		
Trastgatan 4
Tfn: 0911-196 60
E-post: info@sapientia.se
941 64 PITEÅ
Fax: 0911- 23 00 22
Hemsida: www.sapientia.se
Att. Gib Åhlén
Regionens Hus
405 44 Göteborg

Tfn: 031 - 63 09 54
Fax : 031 - 63 05 81

gib.ahlen@vgregion.se
Hemsida: www.vgregion.se/pkmc

ANMÄLAN
Lednings- och stabsmetodik tvärprofessionell grundutbildning
Namn: ........................................................................................................................................................................................................................................................
Arbetsplats: ......................................................................................................................................................................................................................................
Adress: ......................................................................................................................................................................................................................................................
Postnr: ........................................................... Postadress: ................................................................................................................................................

Fakturaadress: ...............................................................................................................................................................................................................................
(obligatorisk uppgift)

Telefon: ......................................................................................................... Fax: ......................................................................................................................
E-post: ........................................................................................................................................................................................................................................................
Anmäl även ev. behov av alternativ kost.

Anmälan skickas till:

Sapientia - Utvecklingscenter för vård och omsorg
Trastgatan 4, 941 64 PITEÅ
eller via vår hemsida: www.sapientia.se

Kopiera gärna anmälan

Sista anmälningsdag:

16 april 2009
Anmälan är bindande

