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1. Innledning og formål 

Beredskapstroppen er en del av nasjonale beredskapsressurser ved Oslo 

politidistrikt, sammen med Bombetjenesten, Krise- og gisselforhandlertjenesten og 

Helikoptertjenesten. Disse enhetene er samlokalisert ved politiets nasjonale 

beredskapssenter.  

 

De nasjonale beredskapsressursene er viktig for politiets evne til innsats i krevende 

situasjoner, og må være tilgjengelige og fleksible for å kunne yte hurtig bistand til 

politiet. Beredskapsressursene skal benyttes i faglige og kompliserte situasjoner, 

og/eller der annet politipersonells kompetanse ikke strekker til. I tillegg skal 

ressursene benyttes ved forebyggende innsats mot terrorhendelser.  

 

Beredskapstroppen er politiets spesielle innsatsenhet mot terror, organisert og 

annen alvorlig kriminalitet. Beredskapstroppen skal besitte den høyeste operative 

spisskompetanse i norsk politi.  

Beredskapstroppen skal bistå med polititaktiske råd til taktisk, operasjonelt og 

strategisk nivå i Oslo politidistrikt.  

På anmodning skal Beredskapstroppen yte bistand til alle landets politidistrikter 

inkludert Sysselmannen på Svalbard. Under utførelse av oppdrag er 

Beredskapstroppen underlagt den stedlige politimester og skal i aksjonsfasen gis 

taktisk kontroll over tildelt oppdrag (jfr. Rundskriv 2012/003 fra Politidirektoratet).  

For å imøtekomme de høye krav som stilles til personell som skal tjenestegjøre ved 

Beredskapstroppen, er det nødvendig med seleksjon av personell, spesialisert 

utdannelse og omfattende trening.  

Formålet med Politihøgskolens utdanninger innen dette feltet er å selektere og 

kvalifisere polititjenestepersoner til å tjenestegjøre ved Beredskapstroppen. 
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2. Utdanningsløp og fritak 

2.1. Utdanningsløp 

Politihøgskolen tilbyr i nært samarbeid med Beredskapstroppen to utdanninger for 

innsatspersonell til politiets Beredskapstropp. Disse gir tilsammen 40 studiepoeng. 

Del 1 gir 30 studiepoeng. For å bli kvalifisert som operatør ved politiets 

Beredskapstropp må begge deler bestås. Dersom det har gått mer enn 12 måneder 

siden del 1 ble gjennomført, må studentene gjennomføre og bestå 

Beredskapstroppens operative vedlikeholdskurs for å få opptak på del 2. 

Modellen for utdanning kan visualiseres slik:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De høye kravene som stilles til utøvere av rollen som operatør i 

Beredskapstroppen tilsier et behov for streng utvelgelse av kandidater. Etter 

søknader er behandlet, gjennomføres opptaksprøver og intervjuer. Basert på 

resultater av disse, gjennomføres seleksjon. Modellen for utvelgelse av 

kandidater til utdanningen kan visualiseres slik:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Etter at seleksjonsperioden er over, starter utdanningen. 

Intervju 

Opptaksprøver 

 
Søknad 

Seleksjon 

Utdanning for innsatspersonell til 

politiets beredskapstropp, del 2: 10 

studiepoeng 

Beredskapstroppens operative vedlikeholdskurs 

Utdanning for innsatspersonell til politiets beredskapstropp,  

del 1: 30 studiepoeng 
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2.2. Godskriving og faglig godkjenning (innpassing) 

Følgende godskrivinger kan gjøres:  

- Førerkort klasse C1, C1E, D1, D1E og S 

Dokumentasjon på grunnlag for, og godkjenning av, fritak administreres av 

Beredskapstroppen.  

3.  Målgruppe og opptakskrav  

3.1. Målgruppe 

Målgruppen er politiutdannet personell som er høyt motivert for å tjenestegjøre 

ved Beredskapstroppen. 

 

3.2. Opptakskrav  

Søkere må dokumentere følgende krav: 

Utdanning: 

 bestått bachelor i politiutdanning/ 3-årig politiutdanning 

Praksis og andre krav: 

 Fylle minimum 25 år i kalenderåret opptaket gjennomføres 

 bestå helseundersøkelse hos lege basert på skjema fra Politihøgskolen 

 bestå fysisk egentest dokumentert på skjema fra Politihøgskolen  

 bli vurdert egnet til utdanningen gjennom opptaksprøver/seleksjon ved 

Politihøgskolen 

Krav med senere dokumentasjonsfrist: 

 sikkerhetsklarert for HEMMELIG 

 

Informasjon om opptaksprøver og seleksjon:  

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

Beredskapstroppen. Dette vurderes gjennom henholdsvis opptaksprøver/tester og 

en etterfølgende seleksjonsprosess.  

Søkerne må gjennomføre følgende opptaksprøver/tester i regi av Politihøgskolen 

for å dokumentere egnethet for videre seleksjon: 

 fysiske tester 

 svømme/dykke test 

 fobitester 
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 personlighetstester  

 motivasjonstester 

 intervju  

Søkere som blir vurdert som best egnet gjennom opptaksprøvene, er aktuelle for 

videre seleksjon. I seleksjonsprosessen testes kandidatene ytterligere på personlige 

egnethet, ferdigheter og motivasjon. Søkere som består seleksjonsperioden er 

kvalifisert for utdanningen. 

4. Læringsutbytte 

4.1. Generell kompetanse 

Studentene kan etter gjennomført utdanning:  

 Vise god forståelse for Beredskapstroppens oppdrag i samfunnet, innen politiet 

som beredskapsressurs og i daglig tjeneste ved Oslo politidistrikt 

 Framstå med bevissthet om ansvaret som følger yrkesrollen 

 Identifisere aktuelle yrkesetiske og faglige problemstillinger innen fagfeltet 

terrorbekjempelse og politioperative operasjoner og aksjoner 

 Bidra til nytenkning, utvikling og kompetanseheving i politiet 

 Bruke erfarings- og forskningsbasert kunnskap i kombinasjon med initiativ og 

kreativitet i tjenesteutførelsen 

4.2. Kunnskaper 

Studentene har etter gjennomført utdanning utdypet kunnskap om:  

 Terror og terrorbekjempelse 

 Beredskapstroppens taktikker og teknikker 

 Væpnede operasjoner og aksjoner 

 Sanitet 

 Prestasjonsoptimalisering 

 Stress og stressmestring 

 Teamfungering 

 Beredskapstroppens materiell og kapasitet som avdeling  

 Kommunikasjon i en operativ setting 

Studentene har etter gjennomført utdanning kunnskap om: 

 Organisert- og annen alvorlig kriminalitet 

 Sentrale lover, regler og direktiver som er særlig relevante for 

tjenesteutførelsen 

 Beredskapstroppens planverk og instrukser 

 Beredskapstroppens fag- og sertifiseringsplaner 

 Beredskapstroppens utvikling og nytenkning 
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 Betydningen vinterforhold har for tjenesteutførelsen, herunder skredlære, 

navigasjon, bekledning/utstyr og hypotermi 

 Politiets digitale plattformer  

 Ulike kulturelle verdier, normer og regler, og disses betydning ved ulike sider av 

tjenesteutførelsen 

4.3. Ferdigheter 

Studentene kan etter gjennomført utdanning:  

 Redegjøre for relevante trekk ved terrorisme og organisert kriminalitet 

 Anvende relevante lover, planverk, direktiver og instrukser i tjenesteutøvelsen 

 Begrunne valg av, og utføre, Beredskapstroppens ulike metoder, taktikker og 

teknikker 

 Reflektere over egen, makkers og teamets rolle og funksjon 

 Fungere i Beredskapstroppens taktiske løsning i et oppdrag som makkerpar, 

team eller gruppe 

 Anvende og ivareta Beredskapstroppens våpen, ammunisjon og materiell 

 Vurdere, og ta hensyn til, prosesser som påvirker situasjonsforståelse, 

beslutningstaking og atferd i kritiske situasjoner  

 Tilpasse eget spenningsnivå til situasjonsbildet, og foreta begrunnede og 

fornuftige vurderinger under stress 

 Identifisere egne styrker og svakheter, og arbeide med å utnytte eller forbedre 

disse 

 Kommunisere tilpasset situasjonsbildet, og på en måte som bidrar til felles 

situasjonsforståelse 

 Fungere operativt under vinterforhold  

 Vise innsikt og reflektere over handlingsvalg i møte med et mangfoldig publikum 

på en profesjonell måte 

5. Organisering av undervisnings- og læringsaktiviteter 

Videreutdanningen er organisert som et deltidsstudium, og skal som hovedregel 

gjennomføres i løpet av 8 måneder. Omfanget på videreutdanningen er anslått til 

ca. 840 timer. Videreutdanningen er organisert i samlinger, og undervisnings- og 

læringsaktiviteter utenom samlingene. Samlingene utgjør inntil 620 timer som kan 

fordeles over kortere og lengre tid. Det er obligatorisk deltakelse på samlingene.  

 

Undervisnings- og læringsaktivitetene i studiet skal bidra til å gi studentene godt 

læringsutbytte, og det legges vekt på fleksible og varierte arbeidsformer med stor 

grad av studentaktivitet. Videreutdanningen organiseres rundt sentrale 

problemstillinger og utfordringer i tjenesten i Beredskapstroppen, som kobles til 

relevant teori.  
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Undervisnings- og læringsaktivitetene omfatter instruksjoner, forelesninger, 

gruppeoppgaver, praktiske øvelser, taktisk øvelse uten styrker (TØUS), 

trening/drill, konkurranser, nettbasert arbeid og litteraturstudier. Det legges 

særlig vekt på ferdighetstrening. Det blir organisert veiledning knyttet til noen av 

arbeidskravene. 

På grunn av utdanningens innhold, vil ikke Politihøgskolens læringsplattform 

benyttes i administrering og pedagogisk gjennomføring av studiet.   

Arbeidskrav 

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studentene får avlegge eksamen: 

 

 Førerkort klasse C1, C1E, D1 og D1E og S 

 Tester av fysisk og psykisk egnethet 

 Teoretiske og praktiske prøver i: 

o Teknikker og taktikker for Beredskapstroppen 

o Beredskapstroppens entringsmetoder 

o Våpentjeneste 

o Sanitet 

o Røykdykk/CBRN  

 To refleksjonsnotater om motivasjon og egen læring gjennom utdanningen 

(inntil 1500 ord).  

 En individuell oppgave om et sentralt emne i utdanningen (ca. 3000 ord). 

Tema skal godkjennes av fagansvarlig 

 

Arbeidskravene er omfattende og det stilles høye krav til progresjon for å få 

godkjent arbeidskrav gjennom utdanningen.  

6. Vurdering  

Studentene blir vurdert underveis gjennom arbeidskrav, og får tilbakemeldinger på 

disse etter nærmere oppgitte kriterier forankret i beskrivelsene av læringsutbytte.  

Studentenes egnethet vil bli vurdert gjennom hele utdanningsperioden, gjennom 

ulike psykiske, fysiske, teoretiske og praktiske prøver, og arbeidskrav.  

Det vil, i tillegg til kriterier forankret i beskrivelsen av læringsutbytte, bli lagt vekt 

på at studentene viser: 

 Motivasjon 

 Risikoaksept 

 Kampvilje 

 Høy stresstoleranse 

 God fysisk kapasitet/robusthet 
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 Modenhet 

 Gode holdninger  

 Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 

 Evne til rasjonell, regulert, målrettet adferd  

 Evne til rask tilegning av kunnskaper og ferdigheter 

 

Studiet avsluttes med en individuell skriftlig skoleeksamen i inntil 8 timer 

Det benyttes karakterene bestått/ikke bestått.  

 

 

7. Litteratur 

Under utarbeidelse 


