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KURSEN VÄNDER SIG TILL DIG som ingår i kommunens, regionens eller 
länsstyrelsens krisorganisation (tjänstemän och politiker), polisens stab eller yttre 
ledning, ledningsfunktioner inom räddningstjänst, eller samhällsviktiga aktörer 
och näringslivet.

SYFTET MED KURSEN är att genom samverkan bidra till ett tryggare Värmland.

MÅLET MED KURSEN är att du ska få en fördjupad kunskap i stabs- och 
ledningsarbete, lära dig om kommunikationens betydelse vid kriser samt vara 
med och utveckla former för samverkan vid större samhällsstörningar.

KURSEN ÄR NÄTVERKSBILDANDE och innehåller föreläsningar, 
grupparbeten och simuleringsövningar, även på kvällstid. 

DU SOM DELTAGARE ÄR KURSENS VIKTIGASTE RESURS.  
Utbildningen förutsätter att du bidrar med dina erfarenheter och förbinder dig 
att närvara under hela utbildningstiden.

KUNSKAPSMÅL

• Fokus på samverkan 

• Risker och hot -  Värmland och 
världen

• Beskrivning av krishanterings-
systemet

• Urval av styrande lagar och 
regler 

• Kommunikationens betydelse 
vid samhällsstörningar

• Olika samverkansformer

• Betydelsen av stabsarbete

Läs mer och anmäl dig  
på nästa sida!Välkommen med din anmälan!

RSK 2020
Om regional 
samverkan

vid kris

Hur kan vi samverka vid 
samhällsstörningar?
Länsstyrelsen Värmland bjuder in till Regional samverkanskurs - RSK 2020.



www.lansstyrelsen.se/varmland

TID OCH PLATS
Kursen är förlagd till Dömle Herrgård 
i Deje. Den är uppdelad i två steg som 
genomförs:  
21-23 och 28-29 april 2020. 
Kursen genomförs som internat.

KOSTNAD
Kostnaden för kursen är 8 000 kr exkl. 
moms per deltagare vilket inkluderar 
helpension och kursmaterial. 

ANMÄLAN
Anmäl dig senast 24 februari 2020  
på Länsstyrelsen Värmlands webbplats 
via länken nedan. Bekräftelse skickas 
ut senast den 3 mars 2020.

Kursledningen kan behöva prioritera 
bland inkomna anmälningar för att 
sammansättningen av kursdeltagare 
ska bli så bred och så väl anpassad till 
aktuella övningar som möjligt.

ANMÄL DIG HÄR!

TOMAS RIES, lektor i strategi och säkerhetspolitik på Försvarshögskolan. Forskare med lång 
erfarenhet av utrikespolitiska frågor och säkerhetspolitik - huvudfokus på framtida trender inom global 
säkerhet. Tidigare direktör på Utrikespolitiska institutet i Stockholm, forskare på Försvarshögskolan i 
Helsingfors och medlem i Carl Bildts strategiska rådgivande grupp. Har en PhD från Graduate Institute of 
International Affairs, Genève Universitet och en B.Sc. (Econ) från London School of Economics.

JENNY NORBERG, kanalchef på Sveriges Radio P4 Värmland. Började som journalist på NWT 2001 och 
jobbar sedan 2010 på P4, som ju är beredskapskanal. Jobbade med skogsbränderna i Gävleborg sommaren 
2018. Medlem i Regionala krishanteringsrådet i Värmland.

TOMAS KRISTIANSSON, utbildar under kursen i ledning och stabsmetodik. Har under 2000-talet 
utbildat många svenska myndigheter och organisationer i ledning, ledarskap och beslutsfattande, genom 
det egna bolaget Nordiska Ledningsutvecklarna AB.

PER-OLOV MICHEL, forskar och undervisar inom områdena psykotraumatologi, krishantering, 
stress och ledarskap. Filosofie doktor, leg. läkare, specialistexamen i psykiatri. Har arbetat som 
försvarsöverpsykiater vid Försvarsmaktens sjukvårdscentrum samt docent vid Nasjonalt kunnskapssenter 
om vold og traumatisk stress på Oslo universitet. 

På kursen deltar också andra föreläsare från Värmland.

Men kom ihåg - du är själv det viktigaste bidraget till en bra kurs!

NÅGRA AV VÅRA FÖRELÄSARE

EMIL PALM, TIB, Region Värmland även Sambandsansvarig & 
Objektspecialist  inom ambulanssjukvården.

”Regional Samverkanskurs var en jättebra del i introduktionen för mig 
som ny i TIB-rollen inom Region Värmland. Kursen gav mig en bra bild 
över hur övriga delar av samhället förväntas fungera i händelse av kris. 
Vissa delar av kursen kommer jag att ha särskild nytta av i händelse 
av kris eller särskild händelse medans jag kommer ha nytta av andra 
delar så som stabsmetodik, kriskommunikation och mediehantering 
även i mitt vardagliga arbete. Jag vill rekommendera alla som ingår i 
en krisledning att gå kursen.”

TIDIGARE DELTAGARE TYCKTE ...

CATRIN MARSELL, Kanslichef, Filipstads kommun.

”RSK 2019 var en mycket välplanerad och ändamålsenlig kurs. Vi 
har alla tämligen god kunskap om våra egna organisationer och 
betydligt mer fragmentarisk sådan om flera andra. 

RSK gav en bred och god insikt om många organisationer som vi ska 
kunna samverka med vid en samhällsstörning. Vi behöver känna till 
våra olika uppdrag och förutsättningar för att på bästa sätt hantera 
ett skarpt läge. Det var dessutom trevliga dagar som byggde 
nätverk. Väl värt att delta!” 

KONTAKT
Länsstyrelsen Värmland 
Veikko Kekki, 010-224 73 13 
veikko.kekki@lansstyrelsen.se

Polisregion Bergslagen 
Tommy Lindh, 010-567 06 53  
tommy.lindh@polisen.se 

Region Värmland 
Annie Persson, 054-614 399  
annie.persson@regionvarmland.se

Räddningstjänsten 
Karlstadsregionen 
Elin Dahlgren, 054-540 2817 
elin.dahlgren@karlstad.se

Länk till anmälan
lansstyrelsen.se/varmland  

- Kommande händelser

URBAN BENGTSSON, Polisen, Region Bergslagen

”Utbildningen var gedigen och genomtänkt, trots att vi kom från 
olika organisationer kändes det som att alla fick med sig mycket 
hem. Jag fick ny kunskap om andras verksamhet och utmaningar 
och fick bidra med vårt perspektiv. Stabsmetodiken var också 
mycket lärorik. 

Något som genomsyrade hela utbildningen var att vi ska prata 
med varandra och inte om varandra”. 

https://www.lansstyrelsen.se/varmland/kalenderhandelser---varmland/2019-11-04-regional-samverkanskurs-2020.--om-regional-samverkan-vid-kris.html

