Sammenslutningen for Virksomhedsberedskab
- At forebygge og begrænse følger af uønskede hændelser

Medlemsmøde om uddannelsen til Katastrofe- og risikomanager
Torsdag den 10. november 2011 ved professionshøjskolen Metropol i København
Uddannelsesleder Lars Zwisler gav os et indblik i, hvordan Professionshøjskolens uddannelser er
blevet harmoniseret.
De er generelt tilrettelagt efter, at studerende fra såvel Danmark som udlandet kan deltage,
men også efter, at en uddannelse skal kunne anvendes internationalt.

Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen er en ny uddannelse, hvor første hold begyndte i
september 2010. Uddannelsen er en professions bachelor der varer 3½ år:
Populær uddannelse:
Søgningen til den kun to år gamle uddannelse som katastrofe- og risikomanager er
steget voldsomt i året 2012, hvor omkring dobbelt så mange som i 2011 har søgt ind
på uddannelsen under kvote 2. I alt har 150 personer søgt uddannelsen som deres
førsteprioritet, mens det tilsvarende tal i 2011 var 75. Samlet har uddannelsen fået
202 ansøgninger mod 98 i 2011.
I det første års modul indgår beredskabsfaglig praksis med bl.a. samfundssikkerhed samt
bygningskundskab og CBRNE beredskab.
Året sluttes af med praktisk betonede opgaver i organisation og ledelse, som gerne skulle
gennemføres ved et kommunale redningsberedskab, ved Falck eller ved en større virksomhed.
Det andet års modul er orienteret mod international praksis og samarbejde, og herunder en stor
del i praktik indenfor det internationale beredskab.
I modulet indgår også tilvalgsfag, samt beredskabsfaglig formidling og metodik.

I det tredje år arbejdes der med projektledelse, forvaltning og udvikling.
Desuden indgår der en 4 - 5 ugers praktikperiode ved et beredskabscenter, primært med operativ
ledelse og krisehåndtering samt en 4 ugers periode med analyse og forebyggelse, der skal afvikles
ved en kommune.
Det sidste kvartal er reserveret emnet beredskabsmæssig innovation.
Det afsluttende halve år indeholder nogle valgmoduler, der også indeholder praktikperioder.
Uddannelsen slutter med at de studerende skal udfærdige et bachelorprojekt, der fremlægges i
forbindelse med en mundtlig eksamen.
Der arbejdes på udvikling af nogle af de valgfag, der skal anvendes fra foråret 2012, herunder bl.a.:
Sikkerhed ved udendørs arrangementer, Arbejdsmiljø, HR- og beredskab og Forsikring og
risikovurdering.
De studerende vil efter endt uddannelse være klædt på til at varetage et job i en
beredskabsorganisation eller i en virksomhed, hvor fokus netop er forebyggelse og håndtere af
kritiske situationer.
Uddannelsen er udviklet i samarbejde med Beredskabsstyrelsen, FKB, Falck og det internationale
beredskab.
Den har fokus på at uddanne folk til i fremtiden at kunne forebygge og håndtere kritiske
situationer i en globaliseret verden hvor natur- og menneskeskabte trusler kræver hurtig
ekspertviden og indsats.
Katastrofe og Risikomanager uddannelsen giver adgang til en række Master- uddannelser inden
for bl.a. brand, læring og ledelse, såvel i Danmark som på en række universiteter i udlandet (bl.a. i
Tyskland, Sverige, USA mfl.)
Oplægget gav en god basis for en dialog med de desværre få mødedeltagere om, hvilke
muligheder de studerende har for at få praktikpladser i løbet af uddannelsesforløbet, samt de
beskæftigelsesmuligheder en uddannet Katastrofe og Risikomanager vil have såvel i det danske
beredskab, i større firmaer, som i forskellige internationale organisationer.
Der blev på mødet skabt flere kontakter så alle gik hjem med et stort udbytte.
Du kan se mere om uddannelsen ved at følge dette link:
https://www.phmetropol.dk/Uddannelser/Risikomanager
Lars Zwisler kan ligeledes kontaktes på lazw@phmetropol.dk

- Niels Erik Bølling

