
Emneplan for «Beredskap og krisehåndtering» 
 

Emnekode: EVU-BKB120 

Antall studiepoeng: 15 SP 

Navn på emnet (bokmål/nynorsk/engelsk): Crisis preparedness and -management 

Undervisningsspråk: Norsk. Deler av pensum vil være på engelsk 

Semester: Vår, 1 semester 

Studierett:   

Forkunnskaper: Ingen 

Anbefalte forkunnskaper: Ingen  

 

Innhold 

Kurset introduserer studentene for grunnleggende teori om beredskap, kriser og krisehåndtering. 

Alle norske virksomheter i både offentlig og privat sektor er pålagt å inkludere beredskap som en 

integrert del av virksomheten. Forebyggende aktiviteter blir sett i sammenheng med 

beredskapsarbeid for på den måten å forebygge kriser og samtidig forberede for å håndtere 

restrisiko, dvs. de kriser som ikke kan forebygges. Sentralt her er beredskapsplanlegging (analysere 

beredskapsbehov ved hjelp av ROS- og beredskapsanalyser, dimensjonere beredskapen, og utarbeide 

planer for håndtering av hendelser), ulike typer kriser, styring og beslutninger i kriser 

(ansvarsforhold, situasjonsforståelse, beslutningstaking og ledelse under håndtering), og læring 

(planlegging og gjennomføring av opplærings- og øvelsesaktiviteter og evaluering og oppfølging av 

øvelser og hendelser/innsatser). 

 

Læringsutbytte 

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, 

ferdigheter og generell kompetanse: 

 

Etter å ha fullført emnet skal studentene ha kunnskap om: 

• Sentrale begreper og teorier om beredskap, kriser og krisehåndtering  

• Sammenheng mellom forebygging og beredskap, og mellom beredskap og 

krisehåndtering 

• Beredskapsplanleggingsprosessen, og utarbeidelse av planverk basert på ROS- og 

beredskapsanalyser 



• Ulike tilnærminger til styring og beslutninger i kriser, samt dilemmaer i krisehåndtering 

• Læring innen beredskapsarbeid 

 

Etter å ha fullført emnet skal studentene ha ferdigheter i: 

• Vurdere beredskapsplanleggingsprosessen og analysere beredskapsbehov og kvaliteten 

på beredskapsplaner 

• Vurdere ansvarsforhold, situasjonsforståelse, beslutningstaking og styring under kriser 

• Vurdere hensiktsmessige opplærings- og øvelsesaktiviteter samt evaluering og 

oppfølging etter øvelser og hendelser 

• Anvendelse av begrepene og teoriene i relevante oppgaver og prosjektarbeid  

 

Etter fullført emne skal studentene ha generell kompetanse om: 

• Sammenhengen mellom forebygging og beredskapsarbeid. 

• Kvalitet på beredskapsarbeid og krisehåndtering. 

• Kritisk refleksjon rundt beredskap og krisehåndtering.  

• Anvendelse av relevante begreper og teorier i oppgaver og prosjektarbeid 

 

 

Arbeidsformer 

Nettbaserte forelesninger og oppgaver. Selvstudiet er basert på moduler som er bygd opp 
rundt ulike tema. Modulene presenteres gjennom korte forelesinger og videosnutter. Hver 
modul avsluttes med en test som må gjennomføres for å kunne fortsette til neste trinn. 
Testene forutsetter at en har lest og arbeidet med det skriftlige materialet på pensum. 
Eksterne videosnutter vil ligge som referanser. 
 
Studentene oppfordres til ved hjelp av pensumlitteratur å stille kritiske spørsmål til både 
perspektiver som inkluderes i emnet og tilnærminger som introduseres ved hjelp av 
forelesninger, podcast og pensumlitteratur.   
 
 

Eksamen/vurdering 

 
Vurderingsform: 
Karakter fastsettes på bakgrunn av følgende: 

 
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel 

Individuell hjemmeeksamen 100% 14 dager A - F Alle.  

 
Hjemmeeksamen kan leveres på bokmål, nynorsk eller engelsk.  
 



 

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering 

Godkjent test etter hver modul. Det er ingen begrensninger på hvor mange ganger en kan 
gjennomføre testene. 
 
Kandidatene kan selv velge blant to årlige datoer for å avlegge eksamen 
 
 

Emneevaluering 
Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til TN-fakultetets 
evalueringssystem.  
 
 

Ansvarlig fakultet og institutt 

UiS EVU ved fagpersonell fra Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for sikkerhet, 

økonomi og planlegging  

 
 

Fagperson(er) 

Emneansvarlig: Bjørn Ivar Kruke 

Faglærer: Morten Sommer 

 

Arbeidsformer 

Nettbaserte forelesninger og oppgaver.  

 

Pensum: 

Pensum vil bestå bøker, artikler og offentlige dokumenter, til sammen ca. 1200 sider.   

 
Obligatorisk litteratur:  

• Engen, Ole Andreas, Kruke, Bjørn Ivar, Olsen, Odd Einar, Olsen, Kjell Harald, Lindøe; 
Preben og Pettersen; Kenneth (2021). Perspektiver på Samfunnssikkerhet Oslo: 
Cappelen Damm 

• Sommer, M., Pollestad, B., & Steinnes, T. (2020). Beredskapsøving og -læring. Bergen: 
Fagbokforlaget. 

• Lunde, I. K. (2019). Praktisk krise- og beredskapsledelse: etablering av beredskap - 

potensialbasert beredskapsledelse - proaktiv stabsmetodikk (2. utgave). Oslo: 

Universitetsforlaget. 

 

• Njå, O., Sommer, M., Rake, E. L., & Braut, G. S. (2020). Samfunnssikkerhet: analyse, 

styring og evaluering. Oslo: Universitetsforlaget. 

 



Ut over dette vil det bli lagt ut artikler mm på Canvas.  
 
Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur/pensum. Eventuelle justeringer 
publiseres på CANVAS senest innen semesterstart.  
 


