
 

 

Følgebrev til dokumentasjon på medisinske krav 2021 
Opptak til fengselsbetjentutdanningen (høgskolekandidat i straffegjennomføring) 

 
Følgebrev og vedlegg sendes innen 20 mars 2021 til:  
Opptak, Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS, Postboks 1, 2001 Lillestrøm 

 
Navn: 
 
Søkenummer (se Søknadsweb og e-postkvittering): 
 
Fødselsnummer (11 siffer): 
 

 

Dette er et følgebrev som alle som søker opptak til fengselsbetjentutdanningen må fylle ut og sende 
til KRUS innen 20. mars 2021. Sammen med følgebrevet må du vedlegge medisinsk egen- og 
legeerklæring og evt. en spesialisterklæring dersom dette kreves i henhold til de medisinske kravene. 
 
Følgebrevet brukes for å vurdere søkere til fengselsbetjentutdanningen (høgskolekandidat i 
straffegjennomføring). KRUS forplikter seg til å behandle opplysninger du oppgir konfidensielt og i 
henhold til personvernlovgivning.  Dersom du vil vite mer om dine rettigheter og hvordan vi 
behandler personopplysninger i forbindelse med opptak og ansettelse til fengselsbetjentutdanningen 

kan du lese om det på våre nettsider: Personvern - Kriminalomsorgen KRUS 
 
Jeg har forstått og aksepterer følgende: 
 
a) Jeg er kjent med at søkere til fengselsbetjentutdanningen blir spurt om bruk av rusmidler ved 

intervju og at dette vektlegges i vurderingen av meg. Jeg plikter å oppgi riktige opplysninger. 
     

b) Jeg er kjent med at dersom jeg blir innkalt til opptaksdag må jeg fremvise uttømmende 
politiattest. Dersom denne har merknader, viser at jeg er domfelt eller har fått forelegg kan KRUS 
be om mer opplysninger på et senere tidspunkt i søkeprosessen. 

 
c) Jeg er kjent med at jeg kan bli bedt om å flytte i løpet av studietiden ved gjennomføring av 

praktisk-teoretisk semestre og ved gjennomføring av pliktåret. 
 
d) Jeg er kjent med de medisinske kravene som fremkommer av nettsidene til KRUS og har vedlagt 

dette følgebrevet en egen- og legeerklæring og evt. en spesialisterklæring dersom dette kreves.   
 
Jeg er selv ansvarlig for at de innsendte dokumentene er riktige og at uriktige, mangelfulle eller 
misvisende opplysninger gitt i søknadsprosessen eller på intervju kan føre til tap av retten til å 
fullføre utdanningen.  
 
Ved signering erkjenner jeg å ha lest og forstått informasjonen i dette brevet og at 
Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS har rett til å innhente opplysninger om 
vandel i henhold til Straffegjennomføringsloven §8. Dokumentforfalskning vil bli politianmeldt. 
 
Sted    Dato    Underskrift 
 
_________________  ________   _________________________ 

https://www.krus.no/personvern.540524.no.html
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