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1. Innledning 

 

Utrykningsenhetene i politidistriktene (UEH) er politidistriktets spesialtrente 

personell for løsning av skarpe oppdrag og håndtering av andre tilsiktede, uønskede 

hendelser (terror og sabotasje), samt planlagte aksjoner mot kriminelle personer 

og miljøer som antas å være bevæpnet. UEH utgjør kompetansenivået mellom IP4 

(politiets ordinære innsatspersonell) og nasjonale beredskapsressurser, og består av 

personell med IP3 kompetanse. I det daglige skal UEH utgjøre en del av 

politidistriktets døgnkontinuerlige grunnberedskap og patruljetjeneste, og være en 

tilgjengelig kapasitet/ ressurs i distriktet gjennom beredskapsordninger og 

tjenesteplanlegging. 

UEH skal bistå med sin operative kompetanse, regionalt og nasjonalt, ved behov. 

For å imøtekomme kravene til innsatspersonell som skal tjenestegjøre ved UEH, er 

det nødvendig med seleksjon av personell og spesialisert opplæring. 

Politihøgskolens kurs skal kvalifisere polititjenestepersoner for oppgaver som 

innsatspersonell kategori 3. 

2. Målgruppe og opptakskrav 

 

Målgruppen for kurset er ansatte i politi- og lensmannsetaten som er tiltenkt 

funksjon som innsatspersonell i politidistriktenes UEH. 

Søkere må dokumentere følgende formelle krav: 

Utdanning: 

● bestått bachelor/ 3-årig politiutdanning 

Ansettelse, praksis og andre krav: 

● være godkjent som innsatspersonell kategori 4 (IP4) 

● ha utført praktisk ordenstjeneste i minst ett år 

● bestått opptaksprøver 

 

 

Søkere som ikke tilfredsstiller de formelle kravene må dokumentere følgende: 



Kursplan for utdanning av innsatspersonell til Politiets utrykningsenheter 2018      Side 3 

● Bestått 2-årig utdanning fra Politiskolen og minimum 60 

studiepoeng/1680 timer etterutdanningskurs/5 års praksis erstatter 

kravet til bachelorutdanning 

Krav med senere dokumentasjonsfrist: 

● Søkere tas opp med forutsetning om at de består opptaksprøver før kurset 

starter. Kontroll av kravet foretas etter at søkerne har fått kursplass. 

Informasjon om opptaksprøver: 

Det er et krav at søkere til utdanningen vurderes som egnet for tjeneste ved UEH. 

Utvelgelse av egnede søker gjøres gjennom en seleksjonsprosess i de enkelte 

distrikter. Seleksjonen innebærer opptaksprøver/-tester og intervju, basert på 

maler og krav fastsatt av Politihøgskolen. I intervjuet legges det vekt på vurdering 

av personlige egenskaper og søkerens refleksjon over ønsket om å tjenestegjøre i 

UEH. Tester som må bestås er: 

● Fysiske tester 

● Scenariotester   

● Test av våpenferdigheter 

● Helseundersøkelse 

3. Læringsutbytte 

3.1. Generell kompetanse 

Deltakerne kan etter gjennomført kurs: 

● Utvise god forståelse for UEHs operative oppgaver, både som bistandsressurs 

og i daglig tjeneste 

● Framstå med innsikt og selvstendighet i egen yrkesrolle 

● Identifisere og vurdere etiske, juridiske og polititaktiske problemstillinger 

● Bidra til kompetanseheving innen det politioperative faget 

 

 

3.2. Kunnskaper 

Deltakerne har etter gjennomført kurs kunnskap om: 

● Terror, organisert og annen alvorlig kriminalitet 
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● Sentrale lover, regler og direktiver som er særlig relevante for 

tjenesteutøvelsen 

● UEHs kapasitet og organisering 

● Taktisk ledelse 

● Samarbeid med andre aktuelle aktører 

● Politiets og UEHs materiell 

● Mentale forberedelser og eget stressnivå 

● Politiets taktikker og teknikker 

● Situasjonsforståelse, -rapportering og –bevissthet 

● Kart, kompass og GPS 

● Livvakt- og eskorteoppdrag 

● Sikring av objekter og personer 

● Eksplosiver og CBRN 

● Tjenesterelatert sanitet 

3.3. Ferdigheter 

Deltakerne kan etter gjennomført kurs: 

● Anvende relevante lover, planverk og direktiver 

● Anvende politifaglige teorier og metoder i oppdragsløsningen 

● Sikre objekter og personer ved trusler om, eller ved, terror-

/sabotasjehandlinger 

● Gjennomføre rask respons, og øyeblikkelige og forberedte aksjoner 

● Utføre livvakt-/eskorteoppdrag for personer i risikogruppe 3 og 4, og kunne 

inngå som innsatselementer i kortesje og på bo- og besøks steder 

● Utføre særskilte fangetransporter- og fremstillinger 

● Anvende og behandle politiets våpen, ammunisjon og materiell 

hensiktsmessig og effektivt under varierende operative forhold 

● Benytte kart, kompass og GPS 

● Utøve livreddende førstehjelp i henhold til politiets pasientundersøkelse 

4. Organisering og arbeidsmåter  

 
Kurset gjennomføres som en samling som strekker seg over tre sammenhengende 

uker, og er estimert til ca. 158 timer. 
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Arbeidsmåten i kurset skal bidra til å gi deltakerne godt læringsutbytte. 

Opplæringen organiseres rundt sentrale problemstillinger og utfordringer i arbeidet 

som innsatspersonell i UEH (IP3), som kobles til relevant teori. Dette innebærer 

deltagelse i undervisning, praktiske øvelser, trening, individuelt arbeid, 

gruppearbeid og lesing av litteratur. Det vil bli lagt særlig vekt på 

ferdighetstrening. Det legges generelt vekt på fleksible og varierte arbeidsformer 

med stor grad av deltakeraktivitet. 

Det er obligatorisk tilstedeværelse på samlingene. Aktiviteter utover ordinær 

arbeidstid kan forekomme. 

Kursdeltakerne må i forkant av samlingen ha satt seg inn i litteraturen oppført i 

kursplanen, i den hensikt å kunne møte best mulig forberedt, både faglig og 

mentalt. 

5. Vurdering 

 
Kursdeltakerne blir kontinuerlig vurdert og får tilbakemeldinger under opplæringen 

etter nærmere oppgitte kriterier forankret i beskrivelsene av læringsutbytte. 

Kursdeltakerne skal gjennomføre og bestå ulike tester/prøver underveis. Deltakere 

som ikke oppnår tilfredsstillende læringsprogresjon, ved at tester og prøver ikke 

bestås, må avbryte kurset. 

For å få tildelt kursbevis må kursdeltakerne ha bestått testene/prøvene underveis 

og deltatt på samlingen. 

 

6. Litteratur 

6.1. Obligatorisk litteratur 

Politidirektoratet. (2011.) Politiets beredskapssystem del 1: Retningslinjer for 

politiets beredskap. Oslo: Politidirektoratet. Kap.2, s.24-25, kap.3, s.33-34, 

kap.4, s.38-40, s.41-45, s.49-50, kap.5, s.57-62, kap.6, s.83-86, kap.9, s.139-

150, kap.10, s.152, kap.13, s.185, kap.15, s.198-200 
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 sambandstjeneste i politiet (POD publikasjon, 2). Oslo: Justis- og 
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Politidirektoratet (2009). Sikkerhetsbestemmelser for opplæring og øvelser i 

 Politiet. Oslo: Politidirektoratet. Kap. 1, s.7-14, kap.2, s.15-20, kap.3, s.21-22, 

kap.4, s.23-42, kap.5, s. 44-47 
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