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1. Innledning
Politiets Livvakttjeneste utøves av Seksjon for livvakttjeneste ved PST og Den
kongelige politieskorte (DKP) ved Oslo politidistrikt.
Livvakttjenestens viktige samfunnsoppdrag er å bidra med sikkerhet for å ivareta
åpenhet og ytringsfrihet for Kongelige og myndighetspersoner i det norske
demokratiet.
Livvakttjenesten er satt til å planlegge og gjennomføre personsikringsoppdrag når
Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har anbefalt slike tiltak. Livvakttjenestene er
nasjonale bistandsenheter og skal etter anmodning yte bistand til alle landets
politidistrikt, inkludert Svalbard. Livvakttjenesten skal dessuten utføre
livvakttjeneste for norske beskyttelsespersoner under deres reiser i utlandet etter
anbefaling fra PST.
For å ivareta de høye krav som stilles til personell som skal tjenestegjøre ved
Livvakttjenestene, er det nødvendig med seleksjon av personell, spesialisert
utdannelse og omfattende trening.
I nært samarbeid med livvakttjenestene tilbyr Politihøgskolen en utdannelse for
innsatspersonell til Politiets Livvakttjenester. Utdanningen gir 20 studiepoeng.

2. Formål
Formålet med utdanningen er å kvalifisere polititjenestepersoner for tjeneste som
livvakter.

3.

Målgruppe og opptakskrav

3.1 Målgruppe
Målgruppen er politiutdannet personell som ønsker å tjenestegjøre som livvakt.
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3.2 Opptakskrav og seleksjon
Søkere må dokumentere følgende formelle krav:


Bestått bachelorgrad i politiutdanning/3-årig politiutdanning

Praksis og andre krav:


Minimum 1 års arbeidserfaring fra politietaten



Bestå helseundersøkelse hos lege basert på skjema fra Politihøgskolen



Bestå fysisk egentest dokumentert på skjema fra Politihøgskolen



Bli vurdert egnet til utdanningen gjennom opptaksprøver og seleksjon ved
Politihøgskolen

Krav med senere dokumentasjonsfrist:


Være sikkerhetsklarert for HEMMELIG

Informasjon om opptaksprøver og seleksjon
Det er et krav at søkere til utdanningen vurderes som egnet for tjeneste som
livvakt. Dette vurderes gjennom henholdsvis opptaksprøver/tester og en
etterfølgende seleksjonsprosess.
Søkerne må gjennomføre følgende opptaksprøver/tester i regi av Politihøgskolen
for å dokumentere egnethet for videre seleksjon:


Fysiske tester



Svømme/dykke test



Skytetester



Politioperative ferdighetstester



Situasjonstester



Psykologiske tester



Engelsk språktest



Intervju
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Søkere som blir valgt ut etter opptaket, innkalles til videre seleksjon der det legges
ytterligere vekt på vurdering av egenskaper og ferdigheter. De som består prøver,
tester og øvelser i seleksjonsperioden, er kvalifiserte for å begynne på utdanningen
til Politiets Livvakttjeneste.

4.

Læringsutbytte

4.1. Generell kompetanse
Studentene kan etter gjennomført utdanning:


Vise god forståelse for livvakttjenestens oppdrag i samfunnet, innen politiet
som bistandsressurs og i daglig tjeneste



Framstå med bevissthet om ansvaret som følger yrkesrollen



Identifisere og vurdere aktuelle yrkesetiske og faglige problemstillinger
innen fagområdet livvakttjeneste



Vise selvstendighet og handlekraft under oppdragsutførelse



Vise forståelse for betydningen av både forskningsbasert og erfaringsbasert
kunnskap, som grunnlag for nytenking, utvikling og kompetanseheving innen
livvakttjenesten

4.2. Kunnskaper
Studentene har etter gjennomført utdanning kunnskap om:



Sentrale lover, regler og direktiver som er særlig relevante for
tjenesteutøvelsen



Livvakttjenestens planverk, manualer og sertifiseringer



Livvakttjenestens oppgaver og roller



Planlegging av oppdrag nasjonalt og internasjonalt



Trusselvurdering



Ulike kulturelle verdier, normer og regler i et flerkulturelt perspektiv



Internasjonal terror



Attentatsanalyser



Historisk utvikling av livvakttjenesten



Livvakttjenestens samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt
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Studentene har etter gjennomført utdanning utdypet kunnskap om


Livvakttjenestens taktikker og teknikker



Våpen og alternative maktmidler



Sanitet



Stress og stressmestring

4.3. Ferdigheter
Studentene kan etter gjennomført utdanning



Anvende relevante lover, instrukser, planverk og direktiver



Anvende generelle politifaglige teorier og metoder i sammenheng med
livvakttjenestens spesielle metoder, taktikker og teknikker



Redegjøre for relevante trekk ved terrorisme og attentatsanalyse



Redegjøre for trusselbildet i aktuelle situasjoner



Foreta situasjonsvurderinger og gjennomføre situasjonsbestemte handlinger



Planlegge, gjennomføre og lede livvaktoppdrag etter taktiske prinsipper



Samarbeide med andre aktuelle aktører, herunder personer med ulik etnisk
og kulturell bakgrunn

5.



Reflektere over egen, makkers og teamets rolle og funksjon



Mestre eget og andres stress



Anvende og behandle livvakttjenestens våpen og materiell



Anvende livreddende førstehjelp

Organisering og arbeidsmåter

Utdanningen er organisert som et deltidsstudium med samlinger og studiearbeid
utenom samlingene, og skal som hovedregel gjennomføres i løpet av 7 måneder.
Utdanningen er estimert til ca. 560 timer. Samlingene utgjør inntil 380 timer som
kan fordeles over kortere og lengre tid. Det er obligatorisk deltakelse på
samlingene.
Arbeidsmåtene skal bidra til å gi studentene godt læringsutbytte, og det legges
vekt på fleksible og varierte arbeidsformer med stor grad av studentaktivitet.
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Utdanningen organiseres rundt sentrale problemstillinger og utfordringer i
studentene vil møte i yrkeslivet, som kobles til relevant teori.
Studiearbeidet omfatter instruksjoner, forelesninger, gruppeoppgaver, praktiske
øvelser, taktisk øvelse uten styrker (TØUS), trening/drill, nettbasert arbeid og
litteraturstudier. Det legges særlig vekt på ferdighetstrening. Det blir organisert
veiledning knyttet til noen av arbeidskravene.
På grunn av utdanningens innhold, vil ikke Politihøgskolens læringsplattform
benyttes i administrering og pedagogisk gjennomføring av studiet.

Arbeidskrav
Følgende arbeidskrav må være godkjent før studentene får avlegge eksamen:


Tester av fysisk og psykisk egnethet



Teoretiske og/eller praktiske prøver i:
o Taktikker og teknikker
o Våpentjeneste og bruk av maktmidler
o Nærkamp
o

Sanitet

o

Kjøring i livvakttjeneste

 Et refleksjonsnotat om egen læring gjennom utdanningen (inntil 1000 ord).
 En individuell oppgave om et sentralt emne i utdanningen (inntil 3000 ord).
Tema skal godkjennes av fagansvarlig.

6.

Vurdering

Studentene blir vurdert underveis gjennom arbeidskrav og andre oppgaver, og får
tilbakemeldinger på disse etter nærmere oppgitte kriterier forankret i
beskrivelsene av læringsutbytte.
Studiet avsluttes med en skriftlig eksamen.
Det benyttes karakterene bestått/ikke bestått.
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7.
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Oslo: Departementet.

Meld.st. 21 (2012-13) Terrorberedskap. Oppfølging av NOU 2012: 14 Rapport fra
22.juli-kommisjonen. Oslo: Justis- og Beredskapsdepartementet. Kap 4, 7-10
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1

Deler av pensum, herunder referansene til dette, er sikkerhetsgradert informasjon under henvisning til
sikkerhetsloven § 11 og § 12 jf offentleglova § 13, og vil ikke stå oppført i studieplanen
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