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INNHOLD  
 
Mennesker som gjennomfører straff befinner seg ofte i krevende og sårbare situasjoner. En stor andel innsatte og 
domfelte har store utfordringer med sin psykiske helse. Det å arbeide med disse innsatte og domfelte vil ofte 
være utfordrende for fengselsbetjenter og deres samarbeidspartnere, internt og eksternt.  
 
Forsknings- og erfaringsbasert kompetanse skal gi faglig grunnlag for tiltak og intervensjoner. Dette emnet vil gi 
deg kompetanse om sentrale forhold vedrørende psykiske lidelser, aggresjon og vold, selvskading og 
isolasjonsproblematikk, og innfallsvinkler til å møte disse utfordringene. Du vil lære om hvordan du selv og dine 
kolleger kan ivareta egen helse og sikkerhet i dette arbeidet.  
 
Emnet er bygget opp rundt tre samlinger. Under den første samlingen gjennomgås fenomenkunnskap som 
betraktes som vesentlig å kjenne til for arbeid med innsatte og domfelte. Dette vil være forskningsbasert 
kunnskap om utvalgte psykiske lidelser, institusjonssosiologi og juridiske rammer. Her vil nasjonale og 
internasjonale perspektiver trekkes frem.   
 
Den andre samlingen handler om aggresjon og vold, selvskading og isolasjonsproblematikk knyttet til psykiske 
lidelser. Fokus vil her være teoretisk innsikt og håndtering av disse problematikkene. Kunnskap om 
kommunikasjons- og samspillsfaktorer og menneskesyn/verdier vil stå sentralt. 
 
I den tredje samlingen skal deltakerne øve på praktiske relasjons- og kommunikasjonsferdigheter. Her vil 
forebygging av konfliktfylte situasjoner, håndtering av situasjoner og samspill stå sentralt. 

LÆRINGSUTBYTTE  

Kunnskap 
Studenten har 
 

 bred kunnskap om utvalgte psykiske lidelser, personlighetsforstyrrelser, aggresjon og vold, selvskading 
og isolasjonsproblematikk  

 kunnskap om sentrale risikofaktorer og forbyggende faktorer; statiske-, organisatoriske-, individuelle- og 
dynamiske faktorer  

 kunnskap om juridiske rammer og organisering av psykisk helsetjeneste for innsatte og domfelte   

 kunnskap om relevante institusjonssosiologiske perspektiver 

 kunnskap om risikofaktorer og forbyggende faktorer; statiske-, organisatoriske-, individuelle- og 
dynamiske faktorer knyttet til psykisk ustabile innsatte og domfelte  

 bred kunnskap om stressmestring og selvregulering 

 kjennskap til utvalgte forskningsbaserte metoder for fengselsbetjenters arbeid med psykisk ustabile 
innsatte og domfelte 

 

Ferdigheter 
Studenten kan 
 



 anvende forsknings- og erfaringsbasert kunnskap om kommunikasjons- og relasjonsferdigheter for å 
forebygge sannsynligheten for aggresjon og vold, samt isolasjonsskader 

 anvende de-eskalering  

 identifisere innsatte og domfelte med behov for tettere oppfølging og/eller profesjonell helsehjelp  

 dokumentere og kommunisere observasjoner til relevante samarbeidspartnere   

 reflektere over faglig utøvelse, vurdere og justere egen oppgaveutførelse 
 

Generell kompetanse 
Studenten 
 

 har innsikt i relevante profesjonsfaglige og profesjonsetiske problemstillinger innen fagfeltet på individ- og 
systemnivå  

 kan møte innsatte og domfelte med psykiske lidelser på en profesjonell måte 

 kan på en nyansert og reflektert måte formidle sentralt fagstoff, teorier, problemstillinger og løsninger 
både skriftlig og muntlig  

 kan bidra til utvikling av god praksis for ivaretakelse av kolleger og innsatte/domfelte med psykiske 
lidelser 

FORKUNNSKAPSKRAV 

Opptak til påbygningsstudiet (Bachelorstudium i straffegjennomføring) eller enkeltemneopptak, jf. Forskrift om 

studier, eksamen og opptak kap. 3. Det anbefales at studenten har tatt KRUS3000 og KRUS3100 eller 

tilsvarende. 

OPPTAKSKRAV VED ENKELTEMNEOPPTAK 

Søker må være ansatt i Kriminalomsorgen og ha bestått Fengselsbetjentutdanning eller ha 120 studiepoeng. For 

nærmere informasjon, se nettsidene. 

ARBEIDS- OG UNDERVISNINGSFORMER 

Det forventes at studentene jobber minimum 375 timer med emnet. I dette ligger deltakelse i samlinger ved 

KRUS, obligatoriske arbeidsoppgaver som det skal arbeides med i mellomperiodene og selvstudier.  

Det legges opp til at studentene arbeider med caser og situasjoner som er hentet fra eget arbeidssted. Det vil bli 
lagt opp til obligatoriske arbeidsoppgaver som det skal arbeides med i mellomperiodene. Det vil i en av 
samlingene bli lagt vekt på bevisstgjøring av kommunikasjonsferdigheter gjennom eksempelvis simuleringer og 
øvelser. Filmopptak vil kunne bli benyttet.  
 

Arbeidskrav 
Loggføring / refleksjonsnotat 
En individuell arbeidsoppgave tilknyttet selvvalgt målgruppe, omfang 1000 -1200 ord.  
80 % obligatorisk fremmøte på samlinger. 

VURDERINGS-/EKSAMENSFORM OG SENSORORDNING 

Individuell muntlig eksamen. 
En intern og en ekstern sensor benyttes. 

Karakterskala/Vurderingsuttrykk 
Vurderingsuttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Se nærmere om 

beskrivelsene av karakternivåene i innledningen Forskrift om studier, eksamen og opptak og Lov om universiteter 

og høyskoler. 

Hjelpemidler til vurdering/eksamen 
Ingen hjelpemidler er tillatt. 



Rettigheter og plikter ved eksamen 
Studentens rettigheter og plikter framgår av Forskrift om studier, eksamen og opptak og er nærmere beskrevet i 

utfyllende retningslinjer. 

Forskriften beskriver blant annet vilkår for ny/utsatt eksamen, klageadgang og hva som regnes som fusk ved 

eksamen. Studenten er selv ansvarlig for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen. 

Informasjon om karakterer, klageadgang og prosess for behandling av begrunnelser og klager med frister 

kommuniseres og behandles i Studentweb. 

Ny sensorkommisjon ved klage består av en intern og en ekstern sensor. Den nye kommisjonen får ikke innsikt i 

opprinnelig karakter og begrunnelse.  
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