
Name Krisehåndtering 

Crisis management  

Course code and course 

level  

SVF-2106-1 

Type of course Practical-theoretical. 

Can be taken as a separate course. 

Scope 10 ECTS credits 

Required prior 

knowledge 

None  

Academic content  Within the framework of basic crisis theories, particularly the so-called crisis 

management cycle, the course emphasizes the practical aspects of crisis 

management. Relevant agencies organisation, coordination and challenges will be 

discussed. The course also introduces the issues of dealing with the media in crises 

as well as international crisis management. 

Learning outcomes The candidate will have knowledge of how crisis management is organized at the 

strategic, tactical and operational levels. Students must have knowledge of the 

various actors’ roles and responsibilities in crisis management. In addition, 

candidates should have a basic understanding of how the international crisis 

management are organized. The candidate must be able to plan and organize risk 

prevention, preparedness, management and learning in relation to crises, 

emergencies and accidents. Furthermore, the candidate should have the ability to 

assess how local conditions may represent challenges in this work. The candidate 

shall be able to relate to the media in a professional manner. 

Teaching and working 

methods 

Lectures and group work, including presentations.  

It is demanded an 80% presence in the lectures (controlled)   

Teaching and 

examination language 

Both Norwegian and English. The students can use Norwegian. 

Coursework A short home essay 

Examinations and 

assessment 

4 hour written digital examination. Grade A - F. 

Quality assurance of the 

course 

The course will be assessed in accordance with Faculty guidelines. 

Syllabus The syllabus will be made available at the beginning of the course. 

External candidates No 

Navn Krisehåndtering  

Crisis management  

Emnekode og emnenivå SVF-2106-1 

Emnetype Kan tas som enkeltemne. 

Omfang 10 studiepoeng 

Forkunnskapskrav Ingen 

Faglig inhold Innenfor rammen av grunnleggende teorier om kriser, spesielt den såkalte 

krisehåndtering syklus, vektlegger emnet de praktiske aspektene ved 

krisehåndtering. Relevante etaters organisering, koordinering og utfordringer vil bli 

belyst. Det gis også en innføring i mediehåndtering i kriser og internasjonal 

krisehåndtering. 

Læringsutbytte  

 

Kandidaten skal ha kunnskap om hvordan krisehåndtering er organisert, på 

strategisk, taktisk og operativt nivå. Videre skal kandidaten ha kunnskap om ulike 

aktørers roller og ansvar i krisehåndtering. I tillegg skal kandidaten ha en 

grunnleggende forståelse av hvordan internasjonal krisehåndtering blir organisert. 

Kandidaten skal være i stand til å planlegge og organisere risikoanalyse, 



forebygging, beredskap, håndtering og læring i forhold til kriser og ulykker. Videre 

skal kandidaten ha evne til å vurdere hvordan lokale forhold kan representere 

utfordringer i dette arbeidet. Kandidaten skal også kunne forholde seg til media på 

en fagmessig måte. 

Undervisnings- og 

arbeidsform 

 

Forelesninger og forelesninger inkluderer gruppearbeid o presentasjoner.

Undervisning inkluderer obligatoriske skriftlige oppgaver.  

1-2 obligatoriske øvelser. 

Det kreves 80% tilstedeværelse på forelesningene (kontrollert) og deltagande i 

obligatoriske øvelser. 

Undervisnings- og 

eksamenspråk 

Både norsk og engelsk. Studentene kan bruke norsk. 

Eksamen og vurdering 

 

4 timers skriftlig digital eksamen. Bokstavkarakter A - F.  

Godkjent øvinger og deltakelse på øvelse må være godkjent for å få adgang til 

eksamen. 

Kvalitetssikring av 

emnet 

Emnet evalueres i tråd med fakultetets retningslinjer og plan for dette. 

Pensum Alle presenterte (forelesnings)notater og problemer/oppgaver. 

 

Pensum oppgis ved studiestart 

Privatister Nei 


