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Studieplan 2009/2010

Årsstudium i krisehåndtering

Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60.

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet i krisehåndtering er et årsstudium på 60 studiepoeng. Studiet kan bli avviklet på deltid over 2
studieår, fordelt på 4 semestre. Studiet gjennomføres samlingsbasert.

Innledning

Årsstudium i krisehåndtering er utviklet i samarbeid med Forsvaret, og øvingsfasilitetene ved Hærens
taktiske treningssenter i Rena leir har vært nyttet til praktisk trening. Høgskolen har siden 2005 tilbudt
to studiemoduler, hver på 20 studiepoeng. Disse to modulene er nå videreutviklet og utvidet til et
studium på 60 studiepoeng.

Når en krise, ulykke eller katastrofe inntreffer, skjer det gjerne overraskende med hensyn til både tid,
sted og hendelsens art. Dette gjør at håndtering av situasjonen ofte blir svært utfordrende, og stiller
store krav til kunnskap, innsikt og handlekraft fra personell som har større eller mindre lederroller i
krisehåndteringen. Erfaring fra krisesituasjoner viser at velfungerende kommunikasjon og samvirke
mellom de ulike aktørene, både på individ- og organisasjonsnivå, er en nøkkel til en vellykket
håndtering av situasjonen.

Årsstudiet i krisehåndtering har derfor et hovedfokus på nettopp kommunikasjon og samvirke på alle
nivåer fra individ til organisasjon, og mellom organisasjoner. Studiet vil dermed gi et viktig
kompetansetilskudd både i forbindelse med beredskapsplanlegging og for håndtering av en
krisesituasjon, uavhengig av hva slags krise eller ulykke som har inntruffet.

Læringsutbytte

Etter endt studium skal studentene ha tilegnet seg kompetanse i krisehåndtering, kommunikasjon og
samvirke i og mellom organisasjoner. De skal gjennom teoretisk innsikt forstå hvordan
organisasjonsstruktur og -kultur kan innvirke på sannsynligheten for at en krise kan oppstå. De skal
også ha opparbeidet en god innsikt i hvilke psykiske mekanismer som ofte gjør seg gjeldende på
individ- og gruppenivå når en krise inntreffer, både for ofre og hjelpere. Studentene skal videre ha
ervervet seg nødvendige kunnskaper om hvordan våre ressurser for krisehåndtering på lokalt, regionalt
og nasjonalt nivå er organisert, deres ansvarsforhold og kommandolinjer. Videre skal studentene kunne
redegjøre for hvordan internasjonalt samarbeid innenfor rammen av regionale og internasjonale
organisasjoner kan bidra til at Norge yter eller mottar bistand når større kriser oppstår.
Etter gjennomført studium skal studentene gjennom relevant teoretisk innsikt, trening i analytisk
tenkning og simulert øvelse ha opparbeidet en god handlingskompetanse i krisehåndtering.

Målgruppe
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Studiet henvender seg til ansatte i offentlig sektor og privat næringsliv med ansvar for krisehåndtering
eller beredskapsplanlegging.

Kompetanse

Studiet kvalifiserer for stillinger med beredskap og krisehåndtering som arbeidsområde. Studiet skal gi
spesifikk kompetanse i krisehåndtering, kommunikasjon og samvirke i og mellom organisasjoner.
Studiet kan inngå i en bachelorgrad.

Opptakskrav fritekst

Undervisnings- og læringsformer

I studiet i Krisehåndtering brukes undervisningsformer som forelesning, gruppeøving, case, simulator,
oppgaveløsning og individuelt arbeid. Praktisk ledelse av et simulert case er en gruppeøvelse som
foregår i det siste semesteret, og her er det obligatorisk deltakelse.

Faglærere vil være tilgjengelig mellom samlingene i studiet på Fronter for spørsmål og veiledning.
Studiet bruker arbeidsformer som er spesifikke i forhold til løsning av problemer og handling i
krisesituasjoner, herunder rollespill og simuleringsmodeller.

Vurderingsformer

Studentene skal levere en individuell hjemmeeksamen pr emne. Studentene skal også skrive en
individuell avsluttende semesteroppgave. I tillegg gjennomføres det en individuell muntlig eksamen,
som vurderes sammen med semesteroppgaven til en felles karakter. Det benyttes både gradert
karakterskala og karakterene bestått/ikke bestått.

Internasjonalisering

Utveksling av studenter og forskere til utlandet er ikke planlagt for studiet i krisehåndtering. Det kan
imidlertid være aktuelt med noe utveksling eller besøk i utlandet i forbindelse med semesteroppgave.
Dette må i så fall godkjennes av høgskolen. Studiet inneholder imidlertid et internasjonalt perspektiv,
som kommer til uttrykk gjennom emnet  Og det benyttes noe utenlandskInternasjonal krisehåndtering.
litteratur.

Studiets innhold, oppbygging og organisering

Studiet skal gjennomføres med et antall samlinger fordelt på ett eller to år avhengig av om studiet
gjennomføres på heltid eller deltid. En samling består av to til fire hele dager med praktisk og teoretisk
gjennomgang av fagstoffet. Her legges det også opp til erfaringsutveksling mellom studentene.
Hovedelementene i studiet er krisehåndtering, kommunikasjon og samvirke. Det tar opp
organisasjoners struktur, virkemåte og kultur. Samvirke viser til ledelse, samordning og samarbeid i og
mellom organisasjoner i krisesituasjoner. I krisehåndtering vil prinsipper for planlegging av beredskap
i egen og i samarbeidende organisasjoner stå sentralt. Mot slutten av studiet vil studentene ved hjelp av
et simulert case få praktisk øvelse i kriseledelse.
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Emneoversikt 

Emner

   Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Organisasjonslære og krisehåndtering

 15 studiepoeng

Krise, stress og mestring

 15 studiepoeng

Internasjonal krisehåndtering

 15 studiepoeng

Kriseledelse

 5 studiepoeng

Semesteroppgave - Årsstudium i krisehåndtering

 10 studiepoeng

http://hihm.dev.norse.digital/content/view/full/11961
http://hihm.dev.norse.digital/content/view/full/11962
http://hihm.dev.norse.digital/content/view/full/11963
http://hihm.dev.norse.digital/content/view/full/11964
http://hihm.dev.norse.digital/content/view/full/11965
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Emneoversikt

3SK100 Organisasjonslære og krisehåndtering

Emnekode: 3SK100

Studiepoeng: 15

Språk

Norsk

Forkunnskaper

Ingen

Læringsutbytte

Studentene skal kjenne til organisering av redningstjenesten og krisehåndteringen i Norge samt aktuelle
lover og forskrifter.

Studentene skal kjenne til grunnleggende organisasjonslære samt kunne hovedteorier for
kommunikasjon og samvirke sett i et samfunnsperspektiv.

Studentene skal kunne de grunnleggende prinsippene for risikoanalyse, beredskapsplanlegging og
øvelsesplanlegging samt kunne gjennomføre en grunnleggende risikoanalyse, opprette en generell
beredskapsplan samt sette opp en øvelsesplan for et case.

Innhold

Semesteret inneholder organisasjons- og kommunikasjonslære samt samvirketeori.

Videre vil det bli forelest om redningstjenesten i Norge, risikoanalysemodeller, beredskapsplanlegging
og øvelsesplanlegging og gjennomføring. Semesteret omfatter også en innføring i aktuelle lover og
forskrifter for redningstjenesten og krisehåndtering.

Organisering og arbeidsformer

Forelesning og gruppearbeid.

Vurderingsordning

Individuell hjemmeeksamen over 14 dager. Vurderes etter gradert karakterskala.

Ansvarlig avdeling
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Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk
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3SK110 Krise, stress og mestring

Emnekode: 3SK110

Studiepoeng: 15

Språk

Norsk

Forkunnskaper

Ingen

Læringsutbytte

Studentene skal kjenne til de vanligste krisereaksjoner og –faser på individ og gruppenivå og hvordan
disse best kan mestres.

De skal også kunne fasene i krise- og katastrofearbeid, samt kunne gjennomføre etterarbeid etter kriser.

Studentene skal kunne prinsippene for interaksjon, konfliktløsning og samarbeid.

Innhold

Semesteret innholder opplæring om krisereaksjoner, krise- og stressmestring, sorgbearbeidelse og
støttearbeid. Det inneholder også opplæring i gruppebygging og konfliktløsning.

Organisering og arbeidsformer

Forelesninger og gruppearbeid.

Vurderingsordning

Individuell hjemmeeksamen over 14 dager. Vurderes etter gradert karakterskala.

Ansvarlig avdeling

Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk
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3SK115 Internasjonal krisehåndtering

Emnekode: 3SK115

Studiepoeng: 15

Språk

Norsk

Forkunnskaper

Ingen

Læringsutbytte

Studentene skal kunne prinsippene for internasjonal krisehåndtering, herunder avtaler, metoder,
organisasjoner og spesielle problemstillinger Studentene skal kunne de grunnleggende prinsippene for
sikkerhet og håndtering av kritiske situasjoner ved arbeid i utlandet.

Innhold

Semesteret inneholder undervisning i lover og regler for internasjonal intervenering herunder multi- og
bilaterale avtaler, internasjonal krisehåndtering samt informasjon om internasjonale
bistandsorganisasjoner og deres arbeid. Videre foreleses det i sikkerhet, nasjonal koordinering,
mottakerlandenes ansvar økonomi og budsjettbehandling samt andre vanlige problemstillinger ved
bistand.

Organisering og arbeidsformer

Forelesning, gruppearbeid og casearbeid.

Vurderingsordning

Individuell hjemmeeksamen over 14 dager. Vurderes til bestått/ikke bestått.

Ansvarlig avdeling

Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk
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3SK120 Kriseledelse

Emnekode: 3SK120

Studiepoeng: 5

Språk

Norsk

Forkunnskaper

Ingen

Læringsutbytte

Studentene skal kunne de grunnleggende prinsippene for kriseledelse, herunder strategisk, operasjonell
og taktisk planlegging og utøvelse. De skal forstå prinsippene for ledelsesansvar og myndighet,
lederens overordnede funksjoner, samt ledelse under stress.

Innhold

Undervisningen omfatter ledelsesteori, kriseledelse, gruppedynamikk og organisering, samt belyser
sammenhenger mellom ansvar og myndighet.Videre undervises det i krise-stabsarbeid, innsatsledelse
samt prinsipper for, strategisk overordnet planlegging, operasjonell tilretteleggelse og planlegging og
taktisk utførelse.

Organisering og arbeidsformer

Forelesning, gruppearbeid og casearbeid

Vurderingsordning

Individuell hjemmeeksamen over 14 dager. Vurderes til bestått/ikke bestått.

Ansvarlig avdeling

Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk
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3SK900 Semesteroppgave - Årsstudium i krisehåndtering

Emnekode: 3SK900

Studiepoeng: 10

Språk

Norsk

Forkunnskaper

Alle emner innen studiet Krisehåndtering.

Læringsutbytte

Studentene skal gjennom semesteroppgaven belyse at de mestrer temaene innen krisehåndtering,
kommunikasjon og samvirke.

Innhold

Individuell semesteroppgave med veiledning.

Organisering og arbeidsformer

Samlinger, forelesninger og individuell veiledning.

Vurderingsordning

Studenten skal skrive en individuell semesteroppgave, som vil bli gitt en gradert karakter. I tillegg
gjennomføres det en individuell muntlig eksamen. Muntlig eksamen kan bidra til å justere karakteren
på semesteroppgaven med én karakter opp eller ned.

Ansvarlig avdeling

Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk


