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Juridisk rådgivning vid kris
Bakgrund
På uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap genomför
Försvarshögskolan en kurs i juridisk rådgivning vid kris. Kursen utvecklades
och genomfördes första gången 2015 inom ramen för ett 2:4 projekt i syfte att
stärka samhällets krisberedskap.
Kursen tar sin utgångspunkt i professor Eric Sterns forskning och utbildning
som utvecklats vid FEMA, USA.

Målgrupp
Kursen vänder sig till jurister vid centrala och regionala myndigheter med
särskilt ansvar enligt förordning (2015:1052) om krisberedskap och
bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap.

Förkunskaper
Deltagaren ska ha juristutbildning och grundläggande kunskap om svensk
krisberedskap samt om egen organisations uppdrag och roll.

Syfte
Kursen syftar till att utveckla juristers kunskaper och färdigheter för att kunna
ge juridisk rådgivning vid kris och därigenom bidra till en effektiv ledning och
samverkan i krisberedskap och totalförsvar. Kursens huvudfokus är metodiken
vid juridisk rådgivning och inte på konkret juridik.

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna:
1.

beskriva beslutsfattarens och den juridiska rådgivarens ansvar och roll
vid en kris

2. förklara hur en händelse kan påverka beslutsfattarens situation
3. använda förhållningssätt och modeller i sin roll som juridisk rådgivare
4. organisera ett juridiskt stöd till en beslutsfattare
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Innehåll
Kursen innehåller bland annat följande:
•

Juridiska traditioner och förhållningssätt samt deras påverkan på en
juridisk rådgivare
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•

Krisens villkor och den legala dimensionen

•

Modell för juridisk rådgivning: Advice in crisis SALT (Solution
oriented, Articulate, Legally sufficient, and Timely) ; PREP; SOAP;
GAIN

•

Ansvarsutkrävande och dess påverkan på relationen mellan
beslutsfattaren och den juridiska rådgivaren

•

Kriskommunikation och samspel mellan beslutsfattaren och dennes
rådgivare inom kommunikation och juridik

•

Moral och etik vid beslutsfattande och juridisk rådgivning

•

Juridiska utmaningar exemplifierade genom case-studies

•

Aktuella erfarenheter och erfarenhetsåterföring från kända händelser

Pedagogik och metodik
Kursen genomförs med fokus på aktivt ömsesidigt lärande mellan föreläsare
och deltagare och genomförs med föreläsningar, diskussioner, grupplaborationer, paneldiskussioner och scenariospel samt synteser.
Kursen använder en lärplattform för interaktivt lärande och förberedelser.
Kursen påbörjas nätbaserat med obligatoriska förstudier och uppgifter innan
första fysiska möte med den samlade kursen.
Kursen beaktar ett mångfalds- och jämställdhetsperspektiv.

Upplägg och omfattning
Kursen omfattar fyra dagars utbildning och genomförs på Försvarshögskolan i
Stockholm samt genom nätbaserade förstudier på en lärplattform.

Läromedel
Kurs- och referenslitteratur tillhandahålls interaktivt genom en lärplattform .

Kursintyg
Kursintyg utfärdas till deltagare efter fullföljd kurs.

