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Arbets- och miljömedicin i Uppsala, Linköping och Örebro inbjuder till  

Introduktionskurs om riskkommunikation 

 

Datum: 14 och 15 mars 2023 
 

Tid: 09.00-16.00 
 

Plats: Konferenslokal Sottern, Universitetssjukhuset Örebro, Örebro 
 
Avgift: 2 500 kr 
 
Målgrupp: Huvudsakligen nyanställda inom Arbets- och miljömedicin. I mån av plats är även andra 
som är verksamma inom ämnesområdet välkomna 
 
För ST-läkare: Kursen behandlar a-målet a1 och delar av c-delmålen c1, c3, c4, c6, c7, c10, c12 enligt 
2015 års författning och delmål 1, 11, 15, 18, 19 enligt 2008 års författning 
 
Anmälan: Riskkommunikation introduktionskurs • Vårdgivare Region Örebro län (regionorebrolan.se) 
 

Bindande anmälan: Senast 17 februari 2023. Vid avbokning efter 28 februari debiteras hela 
kursavgiften. Vid förhinder att delta kan platsen överlåtas till annan person från samma arbetsplats 

 

Deltagare: max 30 stycken 

 

 

 

Kursbeskrivning 

Kursen innefattar grunderna och viktiga begrepp inom riskkommunikation samt förståelse 

för kommunikationens roll i dialogen mellan experter, myndigheter, media, näringsliv och 

allmänhet. Dessutom får deltagarna kunskap om hur man upprättar en kommunikations- 

och tidsplan samt om att identifiera målgrupper och informationsvägar. Som ett praktiskt 

moment ingår redovisning i tvärgrupp. 

Kursmål som deltagarna ska ha uppnått efter genomgången kurs: 

• Bakgrund och historik om riskkommunikation 
• Hantera utmaningar i riskkommunikation i arbetslivet och i omgivningsmiljön på både 

grupp- och individnivå 
• Generella modeller och verktyg för god riskkommunikation 

https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/kalender/riskkommunikation-introduktionskurs/
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• Kommunikationens roll i dialog mellan experter, myndigheter, media, näringsliv och 
allmänhet 

• Innebörden av begreppen tillit och trovärdighet 
• Upprätta en kommunikationsplan – teoretiskt och praktiskt 
• Identifiera och bemöta målgruppen som individ och grupp 
• De olika aktörernas roller i ett konkret fall där riskkommunikation används 
• Förstå mediernas roll i samband med debatter om uppfattade risker i samhället, samt 

hur man på bästa sätt kan möta medias frågor i situationer av stort medialt intresse 

 

Godkänd kurs 

Närvaro och aktivt deltagande under hela kursen. Godkänd hemuppgift är att skriva en 

kommunikationsplan för en befintlig riskbedömning från hemmakliniken samt att ge 

återkoppling på en kollegas kommunikationsplan. 

OBS: Inför kursavsnittet förväntas deltagarna ha tagit del av utsänt material för 

förberedande inläsning!  

 

 

Litteratur 

Warg, L. E., Andersson, K., & Stridh, G. (2008). Kriterier för effektiv riskkommunikation:–Sanering av 

förorenade områden. Naturvårdsverket. Länk: 

https://www.naturvardsverket.se/globalassets/media/publikationer-pdf/ovriga-pub/hallbar-

sanering/riskkommunikation/978-91-620-5887-6.pdf 

Alkan Olsson, J., Redmo, M., Filipsson, M., Helmfrid, I., & Burgaz, A. (2018). 

Riskkommunikation om långvarig exponering för hälsoskadliga kemiska ämnen: Utmaningar 

vid riskkommunikation och förslag på råd för en bättre kommunikation. Livsmedelverkets 

rapportserie, (22). Länk: 

https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/rapporter/2018/2018-

nr-22-riskkommunikation-om-langvarig-exponering-for-halsoskadliga-kemiska-amnen.pdf 

 

 

Kursansvariga  

Ann-Christine Mannerling, Enhetschef Miljömedicinska enheten, Arbets- och miljömedicin, 
Örebro. 
ann-christine.mannerling@regionorebrolan.se  
Jonas Månsson, Specialistläkare, Arbets- och miljömedicin, Örebro. 
jonas.mansson@regionorebrolan.se  
Martin Tondel, Överläkare, Arbets- och miljömedicin, Uppsala. 
martin.tondel@medsci.uu.se 

https://www.naturvardsverket.se/globalassets/media/publikationer-pdf/ovriga-pub/hallbar-sanering/riskkommunikation/978-91-620-5887-6.pdf
https://www.naturvardsverket.se/globalassets/media/publikationer-pdf/ovriga-pub/hallbar-sanering/riskkommunikation/978-91-620-5887-6.pdf
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/rapporter/2018/2018-nr-22-riskkommunikation-om-langvarig-exponering-for-halsoskadliga-kemiska-amnen.pdf
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/rapporter/2018/2018-nr-22-riskkommunikation-om-langvarig-exponering-for-halsoskadliga-kemiska-amnen.pdf
mailto:ann-christine.mannerling@regionorebrolan.se
mailto:jonas.mansson@regionorebrolan.se
mailto:martin.tondel@medsci.uu.se
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Charlotta von Seth, ST-läkare, Arbets- och miljömedicin, Uppsala. 
charlotta.von_seth@neuro.uu.se  
Ingela Helmfrid, Biolog, Arbets- och miljömedicin, Linköping. 
Ingela.helmfrid@regionostergotland.se  
 
 
Föreläsare 

Martin Tondel,  Överläkare, Arbets- och miljömedicin, Uppsala. 

Ingela Helmfrid, Biolog, Arbets- och miljömedicin, Linköping.  

Patrik Hennings, Psykolog. Arbets- och miljömedicin Örebro. 

Niklas Ricklund, Yrkes- och miljöhygieniker, Arbets- och miljömedicin, Örebro. 

Åsa Svennebäck, Presskommunikatör, Region Örebro Län. 

 

 

Upplysningar 

019-6022469, amm@regionorebrolan.se  
  

mailto:charlotta.von_seth@neuro.uu.se
mailto:Ingela.helmfrid@regionostergotland.se
mailto:amm@regionorebrolan.se
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Program 
14-15 mars 2023 i konferenslokal Sottern, Universitetssjukhuset Örebro. 

Dag 1, tisdag 14 mars 
9.00–17.00 Kursprogram  
18.00 Middag 

Dag 2, onsdag 15 mars 
8.00–16.00 Kursprogram 


