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1. Baggrund, formål, afgrænsning og organisering. 

Baggrund 

Politiets skydeuddannelser består i dag dels af den grundlæggende uddannelse i skydning på Politisko-

len, dels af en række specialiserede skydeuddannelser som f.eks. uddannelsen i skydning med  M10 

for  reaktionspatruljerne og endelig af de kundgørelsesbestemte vedligeholdelsesskydninger. 

De kundgørelsesbestemte vedligeholdelsesskydninger (øvelsesskydninger) er overordnet reguleret i A-

kundgørelse II nr. 39 ”Om øvelsesskydninger med tjenestevåben”, der sidst er revideret i 1992. Vedli-

geholdelsesskydningerne er mere detaljeret reguleret gennem skydereglementet (”Reglement for Poli-

tiets Skydeledere”), der løbende er ajourført. 

Politiets skydeuddannelser forvaltes i dag i samarbejde mellem flere områder i Rigspolitiet. Koncern 

HR har ansvaret for skydereglementet, uddannelse af skydeledere og den grundlæggende skydeuddan-

nelse på Politiskolen, medens Koncernstyring (Koncernservice, Center for Flåde og Materiel) har an-

svaret for indkøb af våben og ammunition, samt håndtering af indberetninger om brug af tjenestevå-

ben. Endelig har Politiområdet (NBC) det overordnede ansvar for de taktiske koncepter og strategier, 

der indebærer brug af tjenestevåben.  

Rigspolitiet har – bl.a. i lyset af arbejdet med at styrke politiets operative parathed – i nogen tid haft 

overvejelser om at se på udformningen og relevansen af de nuværende skydeprogrammer samt på 

selve driften og administrationen af skydeprogrammerne.   

Brugen af tjenestevåben blev senest analyseret i 2007 i rapporten ”POLITIETS ANVENDELSE AF 

SKYDEVÅBEN EN TVÆRFAGLIG ANALYSE AF PERIODEN 2002 – 2006”, der bl.a. medførte 

ændringer i indberetningsproceduren i forbindelse med brug af tjenestevåben. 

Skudepisoderne i København lørdag/søndag den 14. & 15. februar 2015 og den efterfølgende politi-

indsats har sat fornyet fokus på vigtigheden af, at politiet har et effektivt og tidssvarende uddannelses-

program i skydning. Den omfattende politiindsats både i selve den direkte indsatsfase og i den efter-

følgende fase med tryghedsskabende patruljering har således bl.a. været kendetegnet ved, at de politi-

uniformerede polititjenestemænd i stort antal ikke alene har været bevæbnet med deres tjenestepistol 

men også med politiets maskinpistol. Samlet er det vurderingen, at der er behov for at  iværksætte en 

analyse af politiets skydeuddannelser. 

Formål 

Målet med analysen er dels at lave en AS-IS beskrivelse og dels at komme med anbefalinger inden for 

følgende analysespor: 
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1) Organisering og drift af skydeuddannelserne.  

Analysen skal beskrive den nuværende organisering og samarbejdsstruktur omkring de ele-

menter, der har betydning for udformningen og driften af politiets skydeuddannelser. Analy-

sen skal herunder bl.a. se på organiseringen i rigspolitiet, koordinerings- og governancestruk-

turer, vidensopsamling, administration og drift.  

Analysen skal danne grundlag for en klar ansvars- og rollefordeling, der med en fleksibel mo-

del sikrer den fornødne koordinering og vidensopsamling, samt en både effektiv og omkost-

ningsbevidst administration. 

2) Udformningen og relevansen af de nuværende skydeprogrammer. 

Det skal klarlægges om udformningen af de nuværende skydeuddannelser og skydeprogram-

mer er taktisk relevante, om de giver en tilstrækkelig erfaring og sikkerhed i våbenbetjening, 

samt om der er tilstrækkelig sammenhæng mellem de forskellige skydeuddannelser og -

programmer.  

Analysen skal komme med anbefalinger om eventuelle  justeringer i det nuværende skydepro-

gram, og herunder også vurdere behovet for programmer, der sigter mod at give bedre mental-

parathed i forhold til at skulle bruge tjenestevåbenet i skarpe situationer. Endelig skal analysen 

vurdere muligheden for at inddrage skydning med simulatorer i den vedligeholdende tjeneste-

skydning.  

Afgrænsning 

Analysen skal inddrage erfaringer fra brugen af tjenestevåben, og herunder også fra skudepisoderne 

den 14. og 15. februar, men skal ikke foretage en evaluering af brugen af skydevåben i politiindsatsen, 

da dette sker i evalueringen af denne indsats. 

Analysen skal inddrage erfaringerne omkring skydning fra PET’s livvagtsstyrke og Aktionsstyrken, 

men disse enheders skydeuddannelser indgår ikke i analysen. 

Analysen tager udgangspunkt i den nuværende bevæbning. 

Organisering 

Projektet forankres i en styregruppe med følgende sammensætning: 
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Projektledelsen forankres i Koncern HR, der ligeledes stiller projektleder og sekretariatsunderstøttelse 

til rådighed. 

1.1 Analysedesign 

Analysen er bygget op i to hovedafsnit med først en kortlægning og analyse  af den nuværende organi-

sering af skydeuddannelsesområdet (AS-IS fasen). Fundene fra denne fase føres derefter videre ind i 

analysens anbefalinger (TO-BE fasen). 

AS- IS FASEN 

Kortlægning og analyse 

 Beskrive organiseringen i Rigspolitiet 

 Beskrive koordinerings- og  governancestruktur 

 Beskrive hvordan vidensopsamling sker 

 Beskrive administration og drift 

 Beskrive nuværende skydeuddannelse 

 Vurdere  nuværende skydeprogrammer og deres 

taktiske relevans 

 Vurdere om nuværende skydeprogrammer  giver 

tilstrækkelig erfaring og sikkerhed i våbenbetje-

ning 

 Vurdere om der er sammenhæng mellem skyde-

uddannelse og programmer 

 Vurdere nuværende fokus på mental parathed 

 Beskrive nuværende brug af skydesimulator 

Evt. komparative analyser 

 Afdækning af skydeuddannelse i andre lande i 

Norden og i enkelte EU-lande 

 Afdækning af andre landes metoder til at opnå 

mental parathed 

 Hærens kampskole. 

 Rapporten” Politiets anvendelse af skydevåben, 

en tværfaglig analyse af perioden 2002-2006”  

 

 

 

TO – BE FASEN 

Styregruppe 

 Anne Erlandsen, HR direktør, Koncern HR (Formand) 

 Jørn Aabye, chefpolitiinspektør, Politiområdet 

 Steen Skovgaard Larsen, chefpolitiinspektør, Midt- og Vestsjællands Politi 

 Bettina Jensen, afdelingschef, Koncernservice 

 Flemming Drejer, chefpolitiinspektør, PET 
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 Danne grundlag for anbefaling til en klar ansvars- og rollefordeling 

 Beskrive en fleksibel model der sikrer den nødvendige koordinerings- og vidensopsamling 

 Beskrive en model som sikrer en effektiv og omkostningsbevidst administration 

 Komme med anbefalinger til evt. justeringer i det nuværende skydeprogram 

 Vurdere behovet for programmer, der sigter mod at give bedre mental parathed i forhold til  at skulle bru-

ge tjenestevåbenet i skarpe situationer 

 Vurdere muligheden for at inddrage brugen af simulator i den vedligeholdende skydetræning 

 Komme med anbefalinger til andet som kan forbedre skydeuddannelsen. 

2. Analysefund 

Kortlægningen og analysen af den nuværende organisering af skydeuddannelsesområdet i AS-IS fasen 

er udmøntet i en række analysefund, der er kendetegnet ved, at de indeholder forbedringspunkter. 

Analysefundene er opremset nedenfor. 

Organisering i Rigspolitiet 

 Organiseringen af skyderelaterede elementer i Rigspolitiet er forankret 3 forskellige steder på tværs af 

Rigspolitets områder. 

 Politiområdet, NBC, står for udvikling af taktiske koncepter. 

 Koncernstyring, CFM, står for administration af det IT-baserede indberetningssystem om brug skyde-

våben og opsamling af viden ud fra indberetningerne.  Det har ikke været muligt at lave tværgående ud-

træk fra  systemet indtil nu, pga. IT-mæssige udfordringer. 

 Koncern HR, Politiskolen, står for uddannelse af skydeledere, vedligeholdelse af reglement for politiets 

skydeledere samt uddannelse af de modulstuderende. 

 

Nuværende koordinerings- og governancestruktur 

 Der holdes jævnligt koordineringsmøder på operationelt og taktisk niveau mellem NBC, CFM og Politi-

skolen. 

 Der er ikke formelt nedsat et udvalg, som specifikt tager sig af  vedligeholdelsesesskydning, uddannelse 

osv. 

 Skydeuddannelser i politikredsene er ikke nationalt koordineret. 

 Politikredsene planlægger og uddanner skytter efter forskellige metoder. 

 Planlægning skal nogle steder ske 1 år frem i tiden. 

 Flere kredse nævner, at skydebanerne ikke er optimale.  
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Vidensopsamling 

 Der sker ikke i tilstrækkeligt omfang systematisk vidensopsamling med henblik på udfærdigelse af pla-

ner eller uddannelser. 

 Viden fra vedligeholdelsesskydninger indgår ikke systematisk i udvikling af skydeuddannelser. 

 Der er lavet et IT-baseret indberetningssystem om brug af skydevåben, som kan opsamle viden,  men 

det er pga IT-mæssige udfordringer problematisk at trække viden ud af systemet. 

 

Administration og drift 

 Der bruges flere forskellige systemer til registrering af, hvem der har deltaget i tjenesteskydning, og 

hvilke våben, der er skudt med. 

 Der bruges mellem 4 og 18 timer årligt på vedligeholdelsesskydninger pr. skytte. 

 Der er stor forskel på, hvor mange skud der afgives til tjenesteskydninger. 

 Andre uddannelsesaktiviteter planlægges ofte sammen med skydning. 

 Der er ingen fælles politik for fritagelse fra skydning. 

 Enkelte kredse har skytter med meget lang transporttid. 

 Der efterspørges uddannelse af skydelederne i fejlretning og taktisk anvendelse, så uddannelsen af skyt-

terne kan ske på en mere professionel måde. 

 Der opleves behov for at optimere rammerne for tjenesteskydning. 

 

Nuværende skydeuddannelse 

 Uddannelsen af skydeledere fokuserer primært på det sikkerhedsmæssige. 

 Skydelederne uddannes ikke i fejlretning og taktisk anvendelse. 

 Politiskolen udarbejder ikke nye skydeprogrammer. 

 Kredsene udarbejder selv skydeprogrammer, som godkendes af Politiskolen. 

 Skydeprogrammerne i Rigspolitiet har ikke været ændret i en årrække og har behov for at blive ført 

ajour i forhold til den udvikling, der er sket på øvrige uddannelser. 

 

Har de nuværende skydeprogrammer taktisk relevans 

 Skydeprogrammerne er relevante, men bør reduceres i antal, og i stedet bør der udarbejdes et  mindre 

antal nationale basisprogrammer. 

 

Erfaring og sikkerhed i våbenbetjeningen 

 Erfaring og sikkerhed i våbenbetjeningen bør styrkes yderligere i skydeprogrammerne. 
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 Øget erfaring og sikkerhed i våbenbetjening kan gives ved f.eks. mere skydetid, flere skud, tørtræning 

(våbenhåndteringsøvelser uden skudafgivelse), bedre uddannelse af skydelederne etc. 

 Skydeprogrammerne giver erfaring og sikkerhed primært ved fokus på adskillelse og samling af våben, 

samt afhjælpning af funktionsfejl. 

 

Mental parathed 

 Der er forskellige opfattelser af, hvad mental parathed er, og hvordan den enkelte betjent opnår mental 

parathed. 

 Den almindelige tjenesteskydning indeholder ikke træning af  mental parathed. Den indhentede viden i 

forbindelse med skydetræningen bruges ikke til at vurdere den enkelte betjents mentale parathed. 

 

Skydesimulator 

 Politiskolens erfaringer med anvendelse af skydesimulator er meget positive, da simulatortræningen har 

haft stor effekt i forhold til at træne de studerendes handlingsstrategier under stress. 

 Skydesimulator er en sikker træningsmetode til usikre skytter samt stresspåvirkede skytter. 

 Forsvaret er ved at indgå aftale om indkøb af flere skydesimulatorer, og Forsvaret er positive i forhold 

til at indgå et samarbejde med politiet. 

 Skydesimulatorskydning kan alene være et supplement til vedligeholdelsesskydning med eget våben, 

men kan ikke erstatte vedligeholdelsesskydning med eget våben. 

 

 

Hærens kampskole 

 Grunduddannelsen har fokus på sikkerhed, våbenhåndtering og skydefærdighed. 

 Hæren differentierer uddannelse og færdighedskrav ift. de operative opgavetyper, som de forskellige 

personalegrupper forventes at skulle håndtere. 

 Der fortages en årlig færdighedstest efter endt uddannelse.  

 Hæren har en niveauinddeling af personale, der uddanner i/afholder skydning. 

 

 

 

Udenlandske erfaringer 

 Det er meget forskelligt, hvordan og hvor meget der skydes. 

 De fleste lande kræver, at man består en test en eller flere gange om året. 
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Rapporten ” Politiets anvendelse af skydevåben, en tværfaglig analyse af perioden 2002-2006” 

 På baggrund af undersøgelsen blev der nedsat 3 arbejdsgrupper, som kom med anbefaling indenfor om-

råderne polititaktik, vidensopsamling og uddannelse. 

 De 3 arbejdsgrupper kom med i alt 22 anbefalinger. 10 af anbefalingerne er gennemført eller delvis 

gennemført.  

 

3. Overordnede anbefalinger  

På baggrund af kortlægningen og analyserne i AS-IS fasen er der identificeret en række forbedrings-

områder, der danner udgangspunkt for analysens anbefalinger. I dette afsnit præsenteres de overordne-

de anbefalinger, hvorefter de bliver yderligere uddybet i afsnit 4. 

Niveauinddeling 

 At skytter inddeles i 5 niveauer. 

 At der stilles krav til skytterne om ved hver vedligeholdelsesskydning at kunne bestå en færdighedstest 

på deres givne niveau. 

 

Ansvars- og rollefordeling 

 At det overordnede og koordinerende ansvar for skydeområdet lægges i NBC, Politiområdet (forret-

ningsejer). 

Andet 

AS-IS analysen har vist en række andre forhold, der kan gøre skydeuddannelsen bedre: 

 Bedre skydelederuddannelse 

 Efteruddannelse af skydelederne 

 Samling af alt skydning på et eller to centre i Danmark 

 Større sammenhæng mellem skydeuddannelse på Politiskolen og i kredsene 

 Øget fokus på mental parathed og lade det være en del af uddannelsen 

 Mere realistiske skydninger, som er evidensbaseret 

 Nye tidssvarende skydeprogrammer 

 Mål for hvad en skytte skal kunne for at bestå vedligeholdelsesskydning 

 Bruge erfaringer fra reaktionspatruljerne 

 Bedre uddannelsesfaciliteter. 
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 At der udpeges leverandører (primært CFM og Politiskolen) med klart definerede mål for delleverancer 

indenfor skydeområdet. 

 At der etableres en indgang (One point of entry) for henvendelser vedrørende skydning  i Politiområdet, 

NBC. 

 At der etableres et fagligt koordinationsforum på centerchefniveau med deltagelse af forretningsejer og 

de enkelte leverandører. 

 At der etableres et praktikerforum med deltagelse af forretningsejer og de enkelte leverandører samt 

med kredsenes koordinerende skydeledere. 

 

Koordinerings- og vidensopsamling 

 At NBC bliver ansvarlig for koordinering og vidensopsamling, jf. ansvars- og rollefordeling. 

 At det faglige koordinationsforum skal sikre vidensopsamling fra kredsene. 

 At der udarbejdes et fælles evalueringskoncept for vedligeholdelsesskydninger. 

 At driften af det IT-baserede indberetningssystem flyttes fra CFM til NBC. 

 

Effektiv & omkostningsbevidst administration 

 At alle kredse og Rigspolitiets områder skal administrere udsætning til skydning efter en national ensar-

tet procedure fastsat af Koncern HR, så der sikres retvisende opdatering af deltagelse i vedligeholdel-

sesskydningerne. 

 

Simulator og andre træningsmetoder 

 At der etableres sikre tørtræningsrum i kredsene. 

 At der indføres generelle procedurer i tørtræning, ex. obligatorisk ladning og afladning i forbindelse 

med møde og aftrædelse på arbejde. 

 At mulighederne samt behovet for at etablere simulatorskydning undersøges nærmere. 

 At der indledes drøftelser med forsvaret om brug af deres simulatorer. 

 

Fremtidig skydeuddannelse 

 At fremtidig skydeuddannelse sker efter et ensartet nationalt koncept, hvor mental parathed samt andre 

elementer i relation til sikkerhed og rutinering i skydning også indgår. 

 At der indføres test i forbindelse med vedligeholdelsesskydningerne. 

 At der investeres i uddannelse af skydelærere og skydeinstruktører i de kommende år. 

 At der etableres en ensartet national overgangsordning for efterårsskydningerne i 2015 samt forårsskyd-

ningen 2016. 
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Skydebaner 

 At NBC beskriver basiskrav til skydebaner ud fra kommende krav til skydeuddannelser. 

4. Anbefalinger 

Analysens overordnede anbefalinger er uddybet yderligere nedenfor. 

4.1 Anbefaling: Ansvars- og rollefordeling 

 At det overordnede og koordinerende ansvar for skydeområdet lægges i NBC, Politiområdet (forret-

ningsejer). 

 At der udpeges leverandører (CFM, Politiskolen osv.) med klart definerede mål for delleverancer inden 

for skydeområdet. 

 At der etableres en indgang (One point of entry) for henvendelser vedrørende skydning. (NBC). 

 At der etableres et koordinationsforum på centerchefniveau med deltagelse af forretningsejer og de en-

kelte leverandører. 

 At der etableres et praktikerforum med deltagelse af forretningsejer og de enkelte leverandører samt 

med kredsenes koordinerende skydelærere. 

Opgaveplacering & forankring af ansvar  

I dag er ansvaret for skydeområdet fordelt mellem flere områder i Rigspolitiet afhængigt af, hvilke 

elementer af skydning, der er tale om – bl.a. ammunition og våben, uddannelse eller koncepter og 

retningslinjer. Der er ikke placeret noget entydigt overordnet ansvar for skydeområdet, som der er på 

andre beredskabsfaglige områder. Derfor kan det i praksis være svært at træffe beslutninger og sikre 

udvikling - på trods af et fælles ønske om at ændre på forskellige elementer på skydeområdet.  

Det er vigtigt at få placeret forretningsansvaret for skydeområdet entydigt i Rigspolitiet, så der sikres 

fagligt kvalificerede beslutninger. Forretningsansvaret skal placeres således, at der kan sikres frem-

drift, udvikling, og at der fastlægges de fornødne retningslinjer, som kan omsættes i praksis.  

Det er samtidig også vigtigt, at der er kendskab til roller og ansvar på hele skydeområdet. Det er ikke 

nødvendigt (eller muligt), at alle opgaver på skydeområdet lægges samlet et sted, men det er vigtigt for 

styringen, at der er helt klarhed over, hvor opgaven overordnet set er forankret, og der ledes herfra – 

med andre ord, at det er tydeligt, hvor forretningsansvaret ligger. Desuden skal de øvrige områder 

(leverandørerne) klart kende deres roller og opgaver i forhold til, hvad der skal leveres. Endelig skal 

politikredsene (brugerne) vide, hvor man kan rette henvendelse med spørgsmål og forslag mv. til 

skydning, våben osv. Der bør kun være én indgang til, hvor man skal henvende sig i forhold til skyd-

ning.  
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Samarbejde & koordination 

Der skal i relation til den skydefaglige koordinerering være et øget samarbejde både mellem Rigspoli-

tiets områder og på rette niveauer (hhv. ledelsesniveau og sagsbehandlerniveau), samt mellem kredse-

ne og Rigspolitiet. 

 Der skal endvidere være en rød tråd i tilrettelæggelsen af skydning, fra man starter på Politiskolen og 

videre, når man efterfølgende fortsætter sin vedligeholdelsesskydning i en kreds, så den enkelte med-

arbejder oplever, at der bygges videre på de samme principper og den samme skydetræning.   

Anbefaling  

Opgaveplacering & forankring af ansvar  

Det anbefales, at forretningsansvaret for skydning lægges i NBC (National Beredskabs Center), Politi-

området. Skydning er en af politiets kerneområder, og det hører bedst hjemme i Politiområdet sammen 

med de øvrige beredskabsfaglige opgaver. Det betyder, at det overordnede ansvar for at træffe beslut-

ninger og fastlægge retningslinjer vedr. skydning lægges i NBC. Det anbefales samtidig, at de fleste 

opgaver forbliver, hvor de ligger i dag, men at NBC gøres til overordnet ansvarlig for hele skydeom-

rådet.  

NBC bør samtidig være indgangen for kredsene til alt vedr. skydning, hvorved der sikres bedst mulig 

koordination samt vidensopsamling om, hvad der sker på området. 

Arbejdsgruppen foreslår således, at NBC bør have det overordnede faglige og koordinerende ansvar. 

Koncern HR (Politiskolen) bør fortsat løse opgaven vedr. udvikling af skydeuddannelse mv. Endelig 

bør Koncernstyring (Center for Flåde og Materielstyring) fortsat varetage opgaverne vedr. våben og 

ammunition. NBC sætter som forretningsejer retningen for opgaverne, men alle opgaverne skal løses 

af de fagansvarlige centre.    

Nedenfor ses en oversigt over, hvordan opgaverne foreslås forankret fremover.   

 

 

 

 

 

 

 

Koncernstyring (CFM) 

 Våben 

 Ammunition 

 Koncernindkøb 

 Strategiske indkøb 

Koncern HR/Politiskolen 

 Uddannelse og retningslinjer herom 

 Administration og registrering af 

skydning 

 Mental parathed (psykologtjenesten) 

 

Politiområdet (forretningsansvarlig) 

 Strategi og udvikling 

 Taktiske koncepter 

 Kundgørelser 

 Alt fagligt ansvar  (våben,ammunition, mv.) 

 Vidensopsamling 

 Skydereglement 

 Elektroniske indberetningssystem 

 Ansvar for koordination ml. koncernområderne 
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Som en alternativ løsning har det også været drøftet at placere ansvaret for skydning på Politiskolen, 

og det vurderes at være bedste alternativ til at lægge det i NBC. Samlet er det dog arbejdsgruppens 

anbefaling, at det overordnede ansvar placeres i Politiområdet/NBC.    

Samarbejde & koordination 

For at styrke samarbejdet på tværs af Rigspolitiet vedr. skydning foreslås, at der etableres et forum 

bl.a. til koordination af opgaver. Dette skal ske på centerchefniveau, således at der sikres beslutnings-

kompetence. Det anbefales at bruge det allerede eksisterende forum, hvor centercheferne fra hhv. 

NBC, PSK og CFM mødes, og at skydning sættes på som fast punkt på dagsorden. 

Som supplement til dette bør det også allerede etablerede ”praktiker-forum”, der koordinerer de fagli-

ge emner på sagsbehandlerniveau, også inddrages i koordineringen. Dette forum skal være de nationa-

le instruktører, forretningsejer og leverandørerne. 

I forhold til politikredsene anbefales det at nedsætte et fagligt koordinationsforum. Målgruppen for 

dette forum er de ansvarlige, koordinerende skydelærere. Der bør udpeges én fra hver kreds, som kan 

deltage i dette forum, der anbefales at mødes ca. hvert halve år.  

Her bør man evaluere de halvårlige skydninger samt planlægge den kommende skydning (møderne 

kan med fordel ligge omkring januar og juni måned). Den ansvarlige, koordinerende kredsskydelærer 

får dermed  den rolle at være bindeled mellem politikredsen og Rigspolitiet, når der kommunikeres.   

Proces vedrørende skydning 

 

Det bør være et opmærksomhedspunkt, at konceptudviklingen (metoder, uddannelse osv.) af skydning 

koordineres tæt med de øvrige beredskabsfaglige områder og koncepter.  

Det anbefales, at der orienteres om evalueringerne af skydningerne i relevante ledelsesfora – som 

f.eks. CPI-forum og linjechef-forum – samt at Politiforbundet ligeledes orienteres og inddrages.  
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4.2 Anbefaling - Koordinerings- og vidensopsamling 

 At NBC bliver ansvarlig for koordinering og vidensopsamling, jf. ansvars- og rollefordeling. 

 At det faglige koordinationsforum skal sikre vidensopsamling fra kredsene. 

 At der udarbejdes et fælles evalueringskoncept for vedligeholdelsesskydninger. 

 At driften af det elektroniske indberetningssystem flyttes fra CFM til NBC. 

 

Model, der sikrer den nødvendige koordinerings- og vidensopsamling 

Der er behov for en øget koordinerende indsats på skydeområdet jf. ovenstående beskrivelse af opga-

vens organisering.  

Der er desuden behov for et øget vidensniveau vedr. skydning på forskellige områder. Det gælder 1) 

viden ift. opfølgning på tjenesteskydningen, og 2) vidensopsamling i forhold til magtanvendelse med 

våben.    

Anbefaling  

Ovenstående model om forankring i NBC med tilhørende fora mener arbejdsgruppen sikrer, at den 

nødvendige koordination på skydeområdet kan ske.   

Med hensyn til vidensopsamling for vedligeholdelsesskydningen, skal dette ske i det faglige koordina-

tionsforum, der er anbefalet nedsat. Her kan kredsene og Rigspolitiet i dialog samle op på de halvårli-

ge tjenesteskydninger. 

Det anbefales, at Rigspolitiet udarbejder et fælles evalueringskoncept, som kredsene skal bruge, såle-

des at vidensindsamlingen fra kredsene bliver ensartet. Der skal tages udgangspunkt i det nye operati-

onsevalueringskoncept, der dog bør blive specifikt tilpasset skydning.  

Det skal være et krav, at der fastsættes mål for skydningen, så der kan måles og evalueres på det, såle-

des at der efterfølgende evt. kan ske en tilpasning af konceptet og uddannelsen. Læs mere om dette i 

afsnittet om niveauinddeling. 

Der findes i dag et elektronisk indberetningssystem, hvor data vedr. magtanvendelse findes. Det anbe-

fales, at der hurtigst muligt skabes en bedre teknisk mulighed for at trække data ud herfra, da et analy-

tisk baseret vidensniveau vedr. våbenbrug herved vil kunne øges betydeligt med det samme. Det elek-

troniske indberetningssystem bør endvidere flyttes fra CFM til NBC, der således kommer til at eje 

systemet og tilhørende data. Disse data skal dog deles med øvrige brugere – bl.a. PSK, som arbejder 

med udvikling af skydeuddannelserne. 



15 

 

  

 

4.3 Anbefaling - Effektiv & omkostningsbevidst administration 

 At alle kredse og Rigspolitiets områder skal administrere udsætning til skydning efter en national ensar-

tet procedure fastsat af Koncern HR, så der sikres retvisende opdatering af deltagelse i vedligeholdel-

sesskydningerne. 

 

Med implementeringen af et nationalt kompetenceregistreringssystem og LSO (uddannelsesadmini-

strationssystem) er det muligt at lette administrationen af kredsenes skydeuddannelsesplanlægning og 

samtidig sikre en ensartet registrering af, hvem der har gennemført vedligeholdelsesskydningerne mv.  

I kompetencekataloget findes i dag en kompetence, der hedder ”skydning”, som dækker over alle, der 

har vedligeholdt deres almindelige halvårlige vedligeholdelsesskydning. Det fremgår således ikke af 

denne kompetence, hvilket våben man har trænet med. Der findes endvidere i dag kompetencen ”Spe-

cial skydning – reaktionspatrulje”, der dækker skydning med Karabin M10.  

Skydetræning 

Det er muligt for tjenesteplanlæggerne at bruge POLVAGT til på en smidig måde at sætte de pågæl-

dende medarbejdere på vagter med skydetræning.  

Når der har været afholdt skydning, kan man via POLVAGT efterbehandle vagten, således at de med-

arbejdere, der reelt har været til skydetræning, bliver opdateret med, at de har vedligeholdt deres sky-

dekompetence.  

På denne måde lettes administrationen af  selve  planlægningen af og opfølgningen på  skydeuddan-

nelsesdagene, samtidig med at der sikres en entydig registrering, der kan bruges både lokalt og natio-

nalt i Rigspolitiet til at sikre overblik over afviklingen af vedligeholdelsesskydningerne. 

HR partnerne i kredsene kan herved trække  lister over de personer i kredsen, som ikke har vedlige-

holdt deres skydning og følge op overfor dem.  

Rigspolitiet bruger ikke POLVAGT, men kan i stedet planlægge skydeuddannelsen via LSO. Efterbe-

handlingen af skydeuddannelsen i LSO bliver –  på samme måde som i POLVAGT – overført til med-

arbejdernes kompetenceprofil, at kompetencen er vedligeholdt.    

Man kan i POLVAGT lave forskellige rapportudtræk. En mulighed er at få vist, hvor mange personer 

med en given skydekompetence kredsen har (og deres aktuelle vagt), en anden mulighed er på et gi-

vent tidspunkt at se, hvor mange der er på arbejde med en given kompetence (fx maskinpistol  ). Man 

vil også kunne trække en rapport over, hvor mange på nationalt plan, der har vedligeholdt deres skyd-

ning osv. 
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Anbefaling  

Flere kompetencer 

Jf. anbefalingen om at lave niveauer for skydningen (se næste afsnit), så anbefaler arbejdsgruppen, at 

man opretter nye kompetencer svarende til niveau-inddelingen af skytterne. Derved kan man søge 

medarbejdere  på de forskellige niveauer frem, efter en specifik kompetence, og de kan separat efter-

behandles i POLVAGT på samme måde, som beskrevet ovenfor.    

Rolle til redigering af vagter 

Det anbefales at få oprettet en rolle i POLVAGT til instruktører, således at skydelæren selv kan gå ind 

på den relevante vagt i POLVAGT og efterbehandle medarbejdernes fremmøde (og dermed opdatere 

deres skyde-kompetencer) evt. mens de er på skydebanen. Herved spares tid på at videregive oplys-

ningerne til en anden, som skal taste, og risikoen for fejl minimeres.  

4.4 Anbefaling – Niveauinddeling 

 At skytter inddeles i 5 niveauer. 

 At der stilles krav til skytterne om ved hver vedligeholdelsesskydning at kunne bestå en færdighedstest 

på deres givne niveau. 

Inddeling af skytter i dansk politi 

Det følgende forslag til niveauinddeling af skytter i dansk politi afspejler, at den enkelte betjent bærer 

våben afhængig af sin daglige arbejdsfunktion og opgave. Arbejdsgruppen foreslår en niveauinddeling 

på fem niveauer for skytter, samt et niveau for ikke skytter:  

Ikke Skytter 

Målgruppe: Ansatte, der på grund af aktuel sygdom ikke er i stand til at bære våben  

Niveau 1: Pistol inaktiv 

Målgruppe:  Polititjenestemænd, der forretter tjeneste i ikke-operative funktioner, der forventes at 

skulle opretholdes også under store – evt. langvarige – varslede og uvarslede politiindsatser.  

Polititjenestemænd bør kun helt undtagelsesvis indplaceres på dette niveau og kun i det omfang, at de 

aktuelt varetager arbejdsopgaver, der forventes at skulle opretholdes også under store – evt. langvari-

ge – varslede og uvarslede politiindsatser.  

 Der stilles dog krav om, at den ansatte skal kunne gøres klar til at bestå færdighedsprøven på niveau 

2 inden for en periode af 14 dage og dermed indgå i et beredskab om nødvendigt.  
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Niveau 2: Pistol  

Målgruppe: Administrativt personale, der ikke forretter egentlig operativ tjeneste i det daglige, som 

f.eks.  køreprøvesagkyndige, visse efterforskere,  112-personale, vagtcentral personale etc. 

Skytter på niveau 2 deltager i vedligeholdende uddannelse  på pistol. Der stilles krav om, at skytter 

på niveau 2 skal kunne gøres klar til at bestå færdighedsprøven på niveau 3 inden for en periode af 14 

dage.  

 Niveau 3: Maskinpistol (MP) 

Målgruppe:  Primære gruppe. Betjente med operative opgaver (lokalpoliti, beredskab, færdsel etc.)  

og med beredskabskompetencer. 

Skytter, der deltager i uddannelse og vedligeholdende uddannelse af  pistol og MP.  En gruppe, der 

således er operativt parate og klar til at påtage sig bevogtningsopgaver med det samme og uden for-

udgående uddannelse. 

Niveau 4: Reaktionspatrulje 

Målgruppe: Reaktionspatrulje. 

Skytter der vedligeholder og deltager i uddannelse  på pistol og MP samt M10.  Skal uddannes og 

testes jf., det nationale koncept for reaktionspatruljer.  

 Niveau 5: Specialvåben 

Målgruppe: Livvagter og AKS.  

Krav til skytterne 

Niveauinddelingen ligger således op til en større differentiering af skytter i dansk politi, da det findes 

hensigtsmæssigt at uddanne den enkelte polititjenestemand efter dennes daglige funktion – altså ud fra 

hvilke kompetencer og færdigheder denne bør have for at udføre sit arbejde. Derfor bør der også stilles 

krav om, at skytterne lever op til de færdigheder og kompetencer, der knytter sig til de forskellige ni-

veauer. 

Det anbefales, at skytterne skal bestå en test to gange om året, der svarer til det niveau, som de er ind-

delt på. Testen skal være den samme som politiskolens afgangseksamen/udprøvning for pistol og MP.  

 Er skytten ikke i stand til at leve op til standarden, bør der følges op med en udviklingsplan for at rette 

op på skyttens manglende færdigheder.    



18 

 

  

 

Hvor mange? 

Hensigten med niveauinddelingen er, at flere betjente skal være operative og klar til at anvende deres 

våben. Samtidig skal inddelingen også sikre, at der kun sker uddannelse på den våbentype, som det er 

meningen, at den enkelte skal kunne anvende. Skytter, der som følge af inddelingen, er ”pistol inaktiv” 

(niveau 1), skal dermed også kunne gøres klar til at bære våben indenfor en kort periode.  

Det må dog være op til Rigspolitiet at sætte antal eller procentandel på, hvor mange skytter der skal 

være under de forskellige niveauer.  Kompetencen til endeligt at fastlægge, hvor mange skytter den 

enkelte kreds og Rigspolitiets områder skal kunne stille med på de forskellige niveauer lægges i Rigs-

politiet hos forretningsejeren, dog således at der i første omgang tages udgangspunkt i kredsenes egne 

indplaceringer.  

Nedenfor ses eksempel på en inddeling: 

Politikreds x har 600 politiuddannede 

Niveau Mindste antal  % 

Ikke skytter 12  (mål er lavest muligt) 2 

1 18 3 

2 90 15 

3 480 75 

4 30 5 

5 0 0 

4.5 Anbefaling – Simulator og andre træningsmetoder 

 At der etableres sikre tørtræningsrum i kredsene. 

 At der indføres generelle procedurer i tørtræning, ex. obligatorisk ladning og afladning i forbindelse 

med møde og aftrædelse på arbejde. 

 At mulighederne samt behovet for at etablere simulatorskydning undersøges nærmere. 

 At der som alternativ til selv at investere i skydesimulatorer indledes drøftelser med Forsvaret. 

Tørtræning 

Tørtræning er et simpelt redskab til at øge betjentenes våbenrutine og -sikkerhed. Samtidig kan betjen-

tene tørtræne, når det passer bedst ind i deres tidsplan. Men tørtræning kræver en forudgående instruk-

tion, det vil sige, en simpel og målrettet træning, således at betjenten ikke træner teknikkerne forkert. I 

den kommende skydeuddannelse bør tørtræningsteknikker derfor være en del af programmet, og in-

struktionen bør afhænge af den enkelte betjents behov og færdighedsniveau.  

For at betjentene har mulighed for at tørtræne de teknikker, de træner i skydeuddannelsen, anbefales 

det, at der skabes bedre muligheder for tørtræning i kredsene. Helt specifik foreslås det at skabe et 

sikret tørtræningsrum, der har de nødvendige faciliteter og materialer til at tørtræne.  Hertil foreslås 

det, at lave en mappe med billedseriekort, der viser hvordan de forskellige teknikker skal trænes, sådan 
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at betjenten har mulighed for at genopfriske sin hukommelse fra træningen. Yderligere foreslås det at 

gøre disse billedseriekort samt videoer med tørtræningsteknikkerne tilgængelige på POLNET. Dette 

muliggør, at betjenten kan se teknikkerne, inden de trænes, hvilket giver større sikkerhed i, at de træ-

nes korrekt. Det nævnte materiale bør udarbejdes i Rigspolitiet, således at der ikke opstår lokale løs-

ninger på tørtræningsteknikker. 

Det anbefales også, at der stilles krav til kredsene om at indføre en fast procedure, hvor alle betjente 

lader/aflader deres pistol ved henholdsvis møde og fratrædelse på arbejde (hvis de skal bære pistolen). 

Selvom der i dette potentielt opstår en udfordring i forhold til at finde plads til sikker tørtræning i 

kredsene, er det arbejdsgruppens anbefaling , da en sådan procedure kan skabe større våbenrutine- og 

sikkerhed.  

Arbejdsgruppen ønsker med nærværende forslag at få indført tørtræning med henblik på, at skytterne 

rundt omkring i kredsene opnår en endnu bedre bedre våbenrutinering end i dag. 

Indføring af simulatorskydning i dansk politi 

Scenariebaseret simulatorskydning anvendes bedst som supplement til den almindelige færdigheds-

træning, eftersom træningsformen forudsætter et basalt færdighedsniveau. Simulatortræningen skal 

dermed anses som et redskab til at højne kvaliteten i skydeuddannelsen og som et effektiviseringsred-

skab i skydetræningen.  

Først og fremmest peger forskningen på, at skydetræning i simulator kan anvendes til at styrke betjen-

tenes mentale forberedelse til at handle i skarpe situationer. Således giver simulatoren flere muligheder 

for at opbygge scenarier, der kan påvirke deltagerne til at blive mentalt stresset og dermed træne be-

tjentenes faregenkendelse samt deres handlingsstrategier under stress. Simulatoren kan ikke erstatte 

virkeligheden, hvor betjenten står med et skarpladt våben, og hvor situationen kan have virkelige kon-

sekvenser for betjenten selv og de andre involverede. Selvom der således er enighed om, at simulato-

ren ikke nødvendigvis kan frembringe den angst eller nervøsitet, som betjenten vil opleve i virkelighe-

den, kan skydetræningen i simulator bygges op på mange forskellige måder og derfor også komme tæt 

på virkelighedens stressfyldte situationer. 

På Politiskolen træner de studerende i en magtanvendelsessimulator, hvis særlige styrke er scenarieba-

seret træning. I simulatoren præsenteres de studerende således for forskellige scenarier, som de skal 

handle på baggrund af. Hertil er det muligt at inddrage levende figuranter til træningen, således at 

deltageren både skal tage stilling til scenariet på skærmen samtidig med de levende figuranters hand-

linger. Ydermere har deltageren mulighed for at anvende stav og peberspray ud over sin pistol, hvor-

med anvendelsen af forskellige magtmidler kan trænes. Ligeledes kan der trænes med lygte, hvilket 

muliggør mørketræning. Slutteligt optages træningen, hvilket giver deltageren mulighed for at se sin  
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præstation i en efterfølgende debriefing af scenariet. Dette giver rig mulighed for refleksion over egen 

præstation og de oplevelser, som betjenten har haft før, under og efter træningen. Ud over den scena-

riebaseret træning er der mulighed for at træne skill-building, det vil sige færdighedstræning på skyde-

skive – både med bevægelige og stationære mål.  

Simulatoren giver et væld af muligheder for skydetræning med færre omkostninger i forhold til at 

sætte samme træning op på skydebane eller handlebane. Først og fremmest er det således muligt at 

anvende simulatoren til at træne basisfærdigheder som supplement til den obligatoriske skydeuddan-

nelse på skydebane. Dermed kan betjentene vedligeholde eller finpudse sine færdigheder sideløbende 

med den almindelige skydebanetræning, hvilket muliggør en opkvalificering af politiets skytter med 

færre anvendte ressourcer.  

For det andet giver simulatoren mulighed for, at skytter på et givent færdighedsniveau kan opkvalifi-

cere deres færdigheder gennem scenariebaseret træning. Som beskrevet er der gode muligheder for at 

variere den scenariebaseret træning, og at udarbejde træningsprogrammer, der bedst træner betjentenes 

mentale forberedelse på skarpe situationer. Det er altså muligt – med forholdsvis få ressourcer – at 

tilpasse og variere den scenariebaseret træning, sådan at den passer specifikt til de opgaver, betjenten 

udfører i sit daglige virke. I forskningen er der generel enighed om, at den mest effektive træning er i 

stand til at genskabe den virkelighed, betjenten forventes at præstere i, fordi betjenten dermed i højere 

grad kan overføre træningsscenariet til virkelighedens situationer eller opgaver, og dette giver simula-

toren. 

Slutteligt er der mulighed for at træne i grupper, således at flere skydetræner på samme tid. Dermed 

kan der for eksempel afholdes ekstra PLOV-træning i simulatoren uden at skulle tænke på udgifter til 

banebooking og transporttid. 

Det er væsentligt endnu engang at påpege, at simulatoren ikke skal erstatte den almindelige skydetræ-

ning, da den ikke kan erstatte oplevelsen af at have et rigtigt våben i hånden. Simulatoren kan derimod 

med sine mange muligheder skabe stor variation i træningen med langt færre ressourcer og være et 

redskab til at højne basisniveauet for den almindelige skytte samt  træne faregenkendelse og hand-

lingsstrategier under pres.    

Forsvaret planlægger indkøb af flere simulatorer i de kommende år og det anbefales, at der indledes 

drøftelser med Forsvaret om eventuelle samarbejdsmuligheder. 

4.6 Anbefaling – Fremtidig skydeuddannelse 

 At fremtidig skydeuddannelse sker efter et ensartet nationalt koncept, hvor mental parathed samt andre 

elementer også indgår. 

 At der indføres test i forbindelse med skydning. 
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 At der investeres i uddannelse af skydelærere og skydeinstruktører i de kommende år. 

 At der etableres en ensartet national overgangsordning for efterårsskydningerne i 2015, samt forårs-

skydningen 2016. 

Den nuværende skydeuddannelse 

Det skønnes, at politiets nuværende skydeuddannelse ikke har tilstrækkelig kontinuitet fra Politisko-

lens skydeuddannelse til kredsenes vedligeholdelsesskydning. Der sker i dag ikke en afstemning af 

indhold og metodiske principper imellem Politiskolen og kredsene, og der er forskellig praksis for, om 

de politistuderende deltager i kredsens skydninger, når de er i praktik.  

Den generelle vurdering er, at de nuværende vedligeholdelsesskydninger har en relativ lav uddannel-

ses- og rutineringsmæssig værdi. Dette skyldes dels, at timenormeringen er lav, dels at de fleste skyde-

ledere udelukkende er uddannede til at håndtere sikkerhedsmæssige aspekter ved skydningen. Således 

er der ikke tilstrækkelig tid eller kompetence til at rette op på skyttefejl, og der er ikke mulighed for 

ekstra træning til de skytter, der har behov.  

Skydningerne er ikke i tilstrækkeligt omfang tilrettelagt ud fra viden om, hvordan skydefærdighed 

indlæres, eller viden om de operative kontekster skydevåben hyppigst anvendes i, f.eks. viden om 

afstande og lysforhold. Endvidere tester vedligeholdelsesskydningen ikke skytternes færdigheder, og 

således er færdighedsniveauet ukendt. Nogle kredses vedligeholdelsesskydninger foregår med pulje-

våben og ikke med eget våben, hvilket er problematisk, da pistolen er et præcisionsvåben og selv min-

dre forskelle i aftrækspænding eller sigte, kan gøre forskel i træfbilledet.  

Ny organisering og uddannelse til skydefagligt personale  

For at opkvalificere politiets skydeuddannelse, er det væsentligt at  

1) hæve niveauet for dét personale, som uddanner i skydning (skydelederne/-lærerne),  

2) sikre kontinuitet fra Politiskolen til kredsene og  

3) sikre at skydefaglig viden bliver omsat på en ensartet måde.  

Det anbefales, at der bliver lavet en ny faglig organisering og uddannelsesstruktur for skydeansvarligt 

personale. Den nye organisation går på tværs af kredse og Rigspoliti og placerer ansvaret for skyde-

faglig uddannelse på Politiskolen i overensstemmelse med Politiets Uddannelsespolitik.  

Den nye organisering inddeler den skydeansvarlige personalegruppe i fire niveauer: National skydein-

struktør, koordinerende kredsskydelærer, kredsskydelærer og skydeleder. 

Organisation 

Politiskolen 

Nationale skydeinstruktører 

3-4 instruktører. 

Ansvarlig for grund-, efter- og videreuddannelse. 
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Vidensbasering af skydefærdighed og skydedidaktik. 

 

Politikredsene og Rigspolitiets områder 

Koordinerende kredsskydelærer 

1 i hver kreds. 

Øverste ansvarlige for skydning i kredsene, bidrager til undervisning og udvikling på Politiskolen. 

Får vedligeholdende uddannelse på Politiskolen. 

 

Kredsskydelærer 

4- 8 i næsten alle kredse. 

Ansvarlig for drift og udførsel af kredsens uddannelse og vedligeholdende træning i skydning. 

 

Skydeleder 

Konkret antal er op til kredsen. 

Understøtter den praktiske drift af uddannelse og vedligeholdende træning i skydning. 

Uddannelse af skydeansvarligt personale 

For at sikre et større læringsmæssigt udbytte af vedligeholdelsesskydninger, bør skydeledere, skydelæ-

rere og skydeinstruktører uddannes til at varetage de specifikke opgaver. 

 Uddannelsen bør være funderet i skydefaglighed og voksenpædagogik. Nedenstående forslag tager 

udgangspunkt i Beredskabsstyrelsens voksenpædagogiske grunduddannelse og videreuddannelse, samt 

uddannelse på diplomniveau i pædagogik.
1
  

De pædagogiske uddannelser udbygges med moduler på tre niveauer, der retter sig mod skydefaglig-

hed, samt et enkelt modul, der specifikt vedrører taktisk skydning. Politiskolen er uddannelsesansvar-

lig for de skydefaglige moduler.   

Uddannelsesstruktur 

Niveau/opgaver Uddannelse/Modul Varighed* 

Skydeleder  

Uddannelseslængde 10 dage 

Pædagogisk grunduddannelse 5 dage 

Skydning modul 1 5 dage 

Skydelærer  

Uddannelseslængde  i alt 35 dage 

Pædagogisk videregående 15 dage (tages over 2 år) 

Skydning modul II 10 dage 

Skydelærer taktik 

Uddannelseslængde i alt 45 dage 

Taktisk skydning 10 dage 

                                                      

1Der peges på Beredskabsstyrelsens voksenpædagogiske kurser, da disse er målrettet personale, der skal have instruktørvirke 

i beredskabsorganisationer. Konteksten er således velkendt for politipersonale. Der kan tillige være en økonomisk og tids-

mæssig gevinst i at benytte et eksisterende kursustilbud. Det anbefales, at det skydefaglige personale, der placeres på Politi-

skolen, er i besiddelse af minimum en diplomuddannelse, idet Akkrediteringsrådet forudsætter, at underviserne ved en pro-

fessionshøjskole har et kvalifikationsniveau, der er højere end afgangsniveauet for uddannelsen (Jf. EVA 2010: Uddannelse 

til professionsbachelor i politivirksomhed ved Politiskolen. Akkreditering af udbud af ny uddannelse. Indstilling til Akkredi-

teringsrådet April 2010). 
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Nationalskydeinstruktør 

Uddannelseslængde  i alt 

1 år og 60 dage 

Diplom i pædagogik 1 år (tages over 2-3 år) 

Skydning modul III 15 dage 

* Varighed af uddannelsesforløb er beregnet for ubeskrevet personale. For en del af det skydefaglige personale vil der sand-

synligvis ske meritoverførsel fra eksisterende uddannelse og kurser.  

Som beskrevet så er tidsberegningen for den pædagogiske basis- og videregående uddannelse sket 

med afsæt i Beredskabsstyrelsens uddannelse.  Som alternativ til dette kan det overvejes, om Politisko-

len kunne udvikle tilsvarende uddannelse. 

Det vurderes dog at være mere fleksibelt at kunne købe ydelsen hos en ekstern leverandør. 

Det er vigtigt, at der ved indførsel af den nye uddannelse sker en tæt koordinering med forsvaret, så 

det sikres, at den nye uddannelse understøtter de krav, som Forsvaret har til sikkerhed på skydebaner-

ne, så vi forsat kan benytte forsvarets skydeanlæg. 

Mental parathed i uddannelsen 

Et afgørende element i politiets håndtering af situationer med et højt trusselsniveau er det operative 

personales mentale parathed. Den eksisterende forskning indikerer, at evnen til at agere hensigtsmæs-

sigt i stressbelastede situationer er relateret til indøvelse og automatisering af grundfærdigheder. Til-

strækkeligt indarbejdede færdigheder og handlingsmønstre, reducerer risikoen for, at stressbelastnin-

gen resulterer i handlingslammelse eller irrationelle/uhensigtsmæssige handlinger, fx brud på elemen-

tære sikkerhedsregler eller fejlagtig våbenbetjening. Mental parathed er således relateret til konkret, 

praktisk grundtræning. 

Forskning i stress og idrætspsykologi har påvist, at en vis grad af stress er ønskeligt, fordi det øger 

præstationsevnen. I det operative beredskabsarbejde er et vist stressniveau således ønskeligt. Hvis en 

person fx oplever trusselsniveauet som lavt, vil personen ikke være opmærksom på sine omgivelser og 

ikke reagere, eller reagere for sent, på fareindikatorer i omgivelserne (Se bilag Coopers skala og Yer-

kes-Dodsons lov). 

Det kan således være hensigtsmæssigt at indtænke elementer i politiets skydeuddannelser, der kan øge 

situationsbevidstheden og skabe en vis stressbelastning. I den udstrækning, at der indgår en test i den 

fremtidige vedligeholdelsesskydning, vil denne fungere som stressbelastning i sig selv. Belastningen 

kan øges yderligere gennem forskellige variable, lyd, lys, bevægelse, m.v., når de basale færdigheder 

har nået et vist niveau.  

Mental parathed i briefinger og aktioner 

Helt grundlæggende bør en briefing ikke være automatisk eller ensartet – det har ingen effekt. Den 

gode briefing motiverer imidlertid betjentene og indeholder følgende to elementer: 
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1. Det rette indhold: Den skal være opgaverelevant og hænge sammen med det betjentene skal ud 

til. 

2. Referere til en tænkning: Den skal referere til en meningsfyldt tænkning (Se fx bilag Coopers 

skala og Yerkes-Dodsons lov), som betjentene tidligere har stiftet bekendtskab med og kan se 

sig selv samt opgaven i.  

Dernæst kan vi skelne mellem to former for briefinger: hverdagsbriefingen og briefing ved aktioner. 

Ved den almindelige hverdagsbriefing er motivationen en central udfordring, eftersom det først og 

fremmest kan være svært at motivere betjente til opgaver, vi endnu ikke kender det konkrete indhold 

af. Når vi ikke ved, hvad der skal ske på vagten, kan det således være svært at dosere det rette indhold 

og at koble briefingen på en relevant tænkning. At få betjentene til at indse hvorfor det er vigtigt at 

være mentalt klar til de daglige opgaver, kan hertil være en udfordring, hvis betjenten i udgangspunk-

tet ikke er motiveret til det daglige arbejde. Selvom det således er vigtigt, at vi forsøger at få betjenten 

op i en tilstand af parathed, er der ikke noget at stille op i briefingen, når det handler om en generel 

manglende motivation for opgaverne. Her handler det om en mere grundlæggende indstilling til hver-

dagsopgaverne, der skal forandres.  

Ved særlige begivenheder eller aktioner er det nemmere at skabe motivation og mental parathed, fordi 

vi kan koncentrere os om en særlig opgave samtidig med, at vi har en leder, der kontinuerligt kan hol-

de motivationen og paratheden oppe. I forlængelse af ovenstående kan det være relevant at referere til 

en tænkning ud over briefingen om den konkrete opgave. Eksempelvis kan det være relevant at ind-

drage Coopers tænkning, således at betjenten er opmærksom på, hvor han eller hun bevidsthedsmæs-

sigt er henne på forskellige tidspunkter i aktionens forløb, samt er bevidst om makkeren.  

Ny vedligeholdelsesskydning 

For at hæve rutineringsgraden i våbenbetjening, øge den mentale parathed og det læringsmæssige ud-

bytte af vedligeholdelsesskydningen, bør den halvårlige vedligeholdelsesskydning fremover have form 

af vedligeholdende træning/uddannelse. Varigheden af den nye vedligeholdelsesskydning er 6-7 timer 

plus transporttid. Deltagelse er obligatorisk for færdighedsniveauer 2-4.
2
  

Vedligeholdelsesskydning har til formål, at indarbejde og vedligeholde grundfærdigheder, skabe situa-

tionsbevidsthed, og opbygge nye færdigheder fx ved at inddrage taktiske elementer. Vedligeholdelses-

skydning fastlægges efter nationalt koncept for at sikre et ensartet, højt læringsniveau og at der uddan-

nes målrettet i forhold til det aktuelle trusselsbillede og ud fra viden om de operative kontekster, hvor 

politifolk anvender deres tjenestevåben.  

                                                      

2
 Niveau 1 har ikke udleveret tjenestevåben. For niveau 4 er det indeholdt i de i alt 6 årlige skydninger.  For niveau 5 påhviler 

ansvaret for vedligeholdende uddannelse Politiets Efterretningstjeneste.  
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Det bør tilstræbes, at medarbejdere i operative afdelinger træner med de kollegaer, de arbejder sam-

men med til dagligt for at fremme samarbejde, viden om hinandens kompetencer og fælles kultur om-

kring skydning. Pistolskydning foretages med eget tjenestevåben. Skydning med maskinpistol kan 

foretages med puljevåben. 

Vedligeholdelsesskydningen bør indeholde en test for at sikre et acceptabelt minimumsniveau for per-

sonale, der har udleveret et tjenestevåben og for at identificere skytter med behov for mere træning.
3
 

Hvis testen ikke bestås iværksættes der tillægstræning, indtil et acceptabelt færdighedsniveau nås. Det 

skal afklares, hvilke konsekvenser det har, at en skytte ikke består testen, samt hvis skytten ikke på 

sigt kan opnå et acceptabelt færdighedsniveau. Til brug for den nye vedligeholdelsesskydning bør der 

derfor udarbejdes en standard for et acceptabelt færdighedsniveau og klare retningslinjer for, hvornår 

en medarbejder fratages sit våben.  

Ved udeblivelse fra vedligeholdelsesskydning opdateres skydekompetencen ikke i kompetenceregi-

streringssystemet, og der følges op ledelsesmæssigt i egen kreds. Rigspolitiet moniterer, om kredsene 

lever op til kravet om deltagelse i vedligeholdelsesskydning.      

En kvalificeret overgangsløsning 

Inden den nye struktur er faldet på plads og det skydeansvarlige personale er uddannet, foreslås en 

overgangsløsning, der på kort sigt kan hæve niveauet. Overgangsløsningen  består af to modeller. Mo-

del 1 retter sig mod hurtig opkvalificering, som afløses af model 2, når uddannelsesmateriale til denne 

er klar. Model 2 afløses på sigt af ny vedligeholdelsesskydning. 

Model 1, efterår 2015 

 En ad-hoc skydefaglig ekspertgruppe udpeges. 

 Der udarbejdes midlertidigt koncept for hurtig opkvalificering. 

 En andel af kredsenes skydeledere samles og instrueres i konceptet af ekspertgruppen. 

 Disse skydeledere instruerer skydeledere i eget bagland i konceptet. 

 Den kommende efterårsskydning foregår efter det midlertidige koncept. 

 

Model 2, forår 2016  

 Model 2 er en uddannelsesdag med fokus på situationsbevidsthed, mental parathed og grund-

træning. Konceptet indeholder en teori/refleksionsdel og en teknisk/praktisk del.  

 Ligesom i model 1 samles en andel af kredsenes skydeledere, der instrueres af en ekspert-

gruppe, og disse skydeledere instruerer skydeledere i eget bagland i konceptet.  

 Teoridelen består af et mindre pensum om situationsbevidsthed og parathed, herunder Coo-

pers skala, og kultur på skydebanen. Pensum skal læses inden vedligeholdelsesskydningen. 

 Uddannelsesdagen indledes med filmsekvenser fra operative indsatser, et oplæg om de situa-

                                                      

3
 Hjemmeværnet anvender også færdighedstest til operativt personale.  
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tioner, hvor politiet anvender skydevåben, og en dialog om parathed og situationsbevidsthed 

i den operative opgavevaretagelse. 

 Den praktisk/teknisk del består af uddannelse i sikkerhed, våbenbetjening og grundfærdighe-

der, herunder skydestilling, basal håndfatning og sigtebillede. 

 Konceptet indeholder grundtræning i både pistol og MP og har en varighed af 6-7 timer plus 

transporttid, for personale som kun skal skyde med pistol vil der være et mindre tidsforbrug. 

Ressourcetræk 

Overgangsløsning til uddannelse af skydeledere  

 Central uddannelse til skydeledere - ‘superbrugere’ -  i de midlertidige koncepter (3 skydele-

dere pr. kreds afsættes til uddannelse i 3 dage. København; 6 skydeledere afsættes til uddan-

nelse i 3 dage). Herefter uddannes variabelt antal skydeledere i regi af kredsens superbrugere, 

to dages uddannelse pr. skydeleder.  

 4 skydeinstruktører skal afsættes i 4 arbejdsuger til central uddannelse af skydeledere. 

 2 skydeinstruktører skal afsættes i 2 arbejdsuger til udvikling og planlægning af central ud-

dannelse.  

 Der skal afsættes ammunition og skydebaneleje til brug for uddannelse af skydeledere.  

 Der skal afsættes ressourcer til produktion af pensum og film til teoridelen af overgangsløs-

ningen for forår 2016. 

Overgangsløsningen kræver et hurtigt forvarsel til kredsene, så de kan kalkulere med tid til at uddanne 

skydeledere i overgangskonceptet, samt heldagsvedligeholdelsesskydninger.  

Den nye uddannelsesstruktur for skydeansvarligt personale 

Den nye uddannelsesmodel for skydeansvarligt personale kræver, at der afsættes personaletimer og 

ressourcer til grunduddannelse i pædagogik og skydefaglige overbygninger i sikkerhed, teknik, skyde-

færdighed, taktik, m.v. Idet skydelærere får en pædagogisk uddannelse på faglærerniveau (Svarende til 

grund + videregående pædagogik) behøver denne personalegruppe ikke fremover pædagogisk uddan-

nelse for at virke som instruktør på politiets føringsuddannelser.  

Øvrige ressourcer  

En stor del af de nedenfor anførte ressourcer er ikke ekstra omkostninger, fordi de allerede nu anven-

des. 

 Skydebaneleje (opnormeres til 6-7 timer to gange om året). 

 Tilsvarende afsættes flere personaletimer på banerne, både skydeledere, skydelærere og dét 

personale, der skal trænes/uddannes, herunder politistuderende i praktik, der også fremover 

har pligt til at deltage.  

 Muligvis et højere forbrug af ammunition, da vedligeholdelsesskydningen har til formål at 

træne op til et tilfredsstillende niveau og nogle vil have brug for yderligere træning.  

 Planlægningsdag til skydeledere, idet der skal planlægges efter mere komplekse og krævende 

koncepter. 
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 Vedligeholdelsesdag af maskinpistol i bagkant af skydningerne, rens og kontrol. 

 Tørtræningsrum på politistationer. Et sted hvor der kan placeres en afladestation samt mulig-

hed for at stå og træne. 

 Investering i skydebaner/aftaler med skydebaner om investering i opgradering (hvis der kom-

mer krav om fx skydning ved nedsatte lysforhold). 

 Eventuel indkøb af skydesimulatorer. 

 Produktion af film med forskellige sekvenser fra operative indsatser til undervisningsbrug.  

4.7 Anbefaling – Skydebaner 

 At NBC beskriver basiskrav til skydebaner ud fra kommende krav til skydeuddannelser. 

 

Indenfor de næste par år kan det blive nødvendigt at revurdere politiets hidtidige praksis med at leje 

sig ind på private skydebaner og Forsvarets skydebaner. Dels skal skydebaner efterleve en række mil-

jømæssige krav, og dels er det tvivlsomt, om de eksisterende skydebaner kan leve op til politiets behov 

for taktiske skydninger og skydninger, der modsvarer de operative behov, fx træning i skydning under 

nedsatte lysforhold.  

Forsvaret, som politiet bl.a. lejer sig ind hos, er overgået til en mere central styring af militære skyde-

baner, der fordrer, at skydebaner reserveres i op til et år i forvejen. Dette er problematisk idet kredse-

nes planlægning af skydeuddannelse i forvejen skal passes ind i kredsens anden planlægning, ligesom 

politiets planlægning af uddannelse kan blive påvirket af reaktive hændelser. Langtidsplanlægning 

udgør også en udfordring i forhold til kollegaer, der pålægges ekstra træning efter en vedligeholdelses-

skydning.  

5. Bilagsfortegnelse 

Bilag 1: Deltagerliste projektgruppe og arbejdsgrupper 

Bilag 2: Coopers situational awareness og Yerkes-Dodsons law 

Bilag 3: Artikel om mental parathed og simulatorskydning 
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6. Bilag 1, Deltagerliste projektgruppe og arbejdsgrupper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navn stilling kreds/område   

Berit Ploug  HR Konsulent Koncern HR projektgruppe 

Johnny Paulsen Specialkonsulent Politiområdet  projektgruppe 

Preben Juul Nielsen Specialkonsulent  Koncern styring projektgruppe 

Signe Mia Hansen  Kriminologistuderende  Efter og viderudd  projektgruppe 

Peter Compen vpi, formand projektgruppen  Efter og viderudd. projektgruppe 

Flemming Olsen  Specialkonsulent, forbundssekretær  PID projektgruppe 

Lotte Høgh Specialkonsulent Politiområdet  projektgruppe 

       

Bjarne Frølee Ibsen chefpsykolog Koncern HR  arbejdsgrupper 

Morten Juul Andersen Skydeleder København  Arbejdsgrupper 

Kenneth Lauridsen Skydeleder København  Arbejdsgrupper 

Peter Büsing Jørgensen Fagansvarlig skydeuddannelsen Politiskolen  Arbejdsgrupper 

NN   Skydeleder PET  Arbejdsgrupper 

Claus Ejlersen Skydeleder Midt- og vestjylland  Arbejdsgrupper 

 Bjarne Knudsen  Instruktør/skyderleder Politiskolen  Arbejdsgrupper 

Hans Illum  Hansen  Tjenesteplanlægning HR afdelingen  FYN  Arbejdsgrupper  

Nikolaj Precht Jeppesen Skydeleder- national underviser Nordsjælland  Arbejdsgrupper 

Steen Bastrup  Uddannelsesansvarlig politifaglige  

uddannelser 

Sydsjælland og LF   Arbejdsgrupper 
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7. Bilag 2,  Coopers situational awareness og Yerkes-Dodsons 

law 

Den mentale parathed og performance i skarpe situationer er relateret til grader af situationsbevidsthed 

og stressbelastning. Disse forhold illustreres af Coopers scale of situational awareness og Yerkes-

Dodsons law.   

Coopers scale - situational awareness  

  

 

 

 

 

US Marine Corps bruger en tillareness s og YerCoopers skala for at illustrere overbelastning af stress 

 

 

 

Figur: Yerkes-Dodsons lov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potential threat identified. Attempt to verify, evade if necessary. 
 

Relaxed but aware. Minimum acceptable level when in public or carrying a firearm. 
 

Threat verified. Will shoot if necessary. 
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8. Bilag 3, Artikel om mental parathed og simulatorskydning. 

 

At præstere under pres 
af Signe Mia Hansen 

De fleste politibetjente går gennem deres virke uden at komme i en situation, hvor de skal trække og i 

yderste tilfælde affyre tjenestepistolen. Konfronteret med en potentiel livsfarlig situation, skal betjen-

ten dog være i stand til indenfor meget få sekunder at vurdere situationen, evaluere fareniveauet og 

reagere på en passende måde. Selvom politibetjenten gennem sin skydetræning har affyret adskillige 

skud og deltaget i taktiske øvelser, der skal opbygge de nødvendige færdigheder, stiller det store krav 

til den enkelte politibetjent at handle i sådanne uforudsigelige situationer. Ifølge den irske politibetjent 

og rådgiver, Colin Burrows, er betjentens vurdering af situationen yderste subjektiv og afledt af den 

personlige og professionelle erfaring samt træning. At kunne handle konstruktivt i en potentiel livsfar-

lig situation, kræver dermed forberedelse og træning, eftersom denne vil have afgørende betydning for 

hændelsernes udviklingsforløb. Nærværende artikel ser nærmere på, hvorfor dette gør sig gældende – 

hvad er det der sker med os når vi bliver mentalt pressede – og på den forskning, der har undersøgt 

effekten af, at træne politibetjente til at håndtere potentielt farlige situationer i skydesimulatorer.  

Intuition og tænkning 

Først skal vi således se på de mentale mekanismer, der forekommer når vi er under pres. Psykologen 

Daniel Kahneman (2013)
i
 har beskrevet den menneskelige bevidsthed gennem en skelnen mellem to 

systemer, der gør os i stand til at tænke på to forskellige måder. I System 1 er vi i stand til at tænke 

hurtigt og umiddelbart, og systemet kræver mindre eller slet ingen anstrengelse, eftersom det fungerer 

automatisk. System 1 giver os derfor heller ikke en fornemmelse af bevidst kontrol. På den anden side 

finder vi System 2, der aktiveres når vi står overfor mentalt anstrengende aktiviteter såsom at løse et 

kompliceret regnestykke. Når Systemet 2 derfor slår ind, tænker vi langsomt,  rationelt og logisk, 

hvorfor vi oplever at have handlemuligheder og at være koncentreret. Kort sagt er System 1 følelses-

drevet og intuitivt – det genererer hele tiden indtryk fornemmelser, intentioner og følelser, som System 

2 kan tage op og reflektere over. System 2 kan derfor også betegnes som vores selvkontrol (Kahneman 

2013:28).  

Begge systemer er aktive når vi er vågne. System 1 er hele tiden i gang og kører af sig selv, mens Sy-

stem 2 kører på lavt blus på ’sidelinjen’, og det er kun en meget lille del af systemets kapacitet der 

anvendes og udnyttes i vores daglige virke. System 2 aktiveres således kun når System 1 opfanger 

noget vi ikke umiddelbart kan afkode – noget System 2 derfor må bearbejde. Denne arbejdsdeling 
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mellem systemerne er for det meste yderst effektiv, idet den minimerer vores energiforbrug og optime-

rer vores ydeevne – mest af alt fordi System 1 er dygtig til at afkode situationer og reagerer umiddel-

bart på dem. Men i dette ligger ligeledes dets største begrænsning. System 1 arbejder ikke med alterna-

tiver, og eftersom det ikke kan slås fra, kan dets intuitive vurderinger ofte være forbundet med syste-

matiske fejl under særlige omstændigheder. Forestil dig eksempelvis, at du møder en mand, der sling-

rer og taler sløret. Din intuition – System 1 – vil sikkert fortælle dig, at det er en fuld mand du møder, 

men i virkeligheden er det en udviklingshæmmet person. Fordi System 1 arbejder automatisk,  er så-

danne fejl dog meget svære at undgå. Samtidig vil det være yderst krævende og ineffektivt – og i prak-

sis næsten umuligt for os – konstant at skulle sætte spørgsmålstegn ved vores tænkning eller være på 

vagt overfor potentielle bias i vores opfattelse af virkeligheden. Derfor er det fejl vi må lære at leve 

med, selvom vi kan øve os i at være bevidste om situationer, hvor der er sandsynlighed for bias.  

På den anden side har System 2 også begrænsninger. Når vi er det Kahneman kalder kognitivt optage-

de – når vi er trætte eller på anden måde begrænset i vores mentale tilstand – mister vi grebet om vores 

adfærd: System 2 svækkes. Vi mister altså vores selvkontrol, og er mere tilbøjelige til at have en kort 

lunte, være selviske og foretage overfladiske vurderinger (Kahneman 201351). I forbindelse med poli-

tiets arbejde – og møde med potentielt farlige situationer – er det således sandsynligt, at manglende 

kognitiv kapacitet fører til dårligere præstation, at vi træffer uhensigtsmæssige valg samt bedømmer 

situationen forkert. Dette, idet den kognitive kapacitet blandt andet kan begrænses, hvis vi føler os 

truet, nervøse eller på anden måde pressede (Sørensen 2014:4).  

Spørgsmålet er derfor, hvordan politibetjenten forbereder sig på situationer, hvor de føler sig truet eller 

presset? Den amerikanske forsker Gary Klein har udviklet begrebet genkendelsesprimede beslutnin-

ger, som er beslutninger, der helt grundlæggende bygger på mønstergenkendelse. Tanken er, at den 

umiddelbare intuition – System 1 – som vi ofte handler på baggrund af i tilspidsede situationer, er 

understøttet af tidligere erfaringer og viden, der er lagret i vores hukommelse(Kahneman 2013:283). 

Selvom politiets opgaver ofte er komplekse, vil der typisk være tale om grundlæggende regelmæssige 

situationer, der indeholder genkendelige elementer som System 1 kan reagerer på (Sørensen 2014:5). 

Derfor, jo mere viden og erfaring betjenten har, jo bedre plan vil System 1 umiddelbart generere, når 

han eller hun står overfor en udfordrerne opgave.  

Colin Burrows stemmer ind i dette synspunkt og advokerer for vigtigheden af, at politibetjentens træ-

ning er i stand til at erstatte de menneskelige – og utrænede – impulsreaktioner når betjenten oplever 

frygt eller fare. Eftersom betjenten i de få sekunder der er til rådighed til at reagere, ikke har anledning 

til at rationaliserer over sine handlinger, men afkræves en hurtig og umiddelbar reaktion, bør trænin-

gen have rustet ham eller hende til at handle på baggrund af en forudgående viden. 
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Kahnemans teori tydeliggør således grundlæggende processer i vores tænkemåde, og hvordan vi heraf 

kan forberede os bedst muligt på pressede situationer.  Indenfor dansk politi arbejder man ligeledes 

med begrebet mental parathed, der handler om, hvor godt man på et givent tidspunkt er mentalt rustet 

til en forud stående situation eller opgave. Denne parathed afhænger på den ene side af den konkrete 

forberedelse på situationen eller opgaven og på den anden side af den enkeltes mentale grundform. Det 

vil sige hvor godt man mentalt står på benene, og dermed hvor psykisk robust den enkelte er på et 

givet tidspunkt. Selvom der kan være forskel på vores mentale robusthed, gælder det for alle, at vi kan 

yde en indsats for at ruste os bedst muligt til at modstå det pres vi kan komme under. I lighed med 

ovenstående afhænger den mentale parathed således af, hvor godt den enkelte aktivt har arbejdet på at 

forberede sig rigtigt til at komme i en tilstand, hvor der er brug for at yde en særlig indsats.  

Indenfor politividenskaben understøtter flere forskningsresultater ligeledes dette. Et hollandsk studie 

har blandt andet undersøgt effekten af politibetjentes oplevelse af nervøsitet på beslutning om at affyre 

skud mod en mistænkt. Nieuwenhuys, et al. (2012) har således testet 36 erfarne politibetjente i en 

’skyd-skyd ikke’ simulatorøvelse, hvor betjentene skal reagere på en mistænkt, der pludselig dukker 

op i skærmbilledet enten bevæbnet eller med hænderne i vejret som tegn på overgivelse. Betjenten 

skal skyde mod mistænkte med pistol, og ikke mod mistænkte med hænderne over hovedet. Reagerer 

betjenten for sent overfor mistænkte med pistol, begynder denne at skyde tilbage. Betjentene opdeles i 

to grupper, hvoraf den ene under eksperimentet påvirkes til at blive nervøse ved hjælp af en ’shoot-

back’ kanon, der skyder små kugler mod betjenten i det øjeblik mistænke begynder at skyde tilbage – 

altså når betjenten reagerer for sent. Den anden gruppe gennemgår eksperimentet uden denne påvirk-

ning, men hører blot lyden af skud når mistænkte skyder tilbage.  

Studiet viser, at politibetjentene var mere tilbøjelige til at skyde når de oplevede nervøsitet, hvilket 

ligeledes medførte, at de oftere affyrede skud mod mistænkte, der viste tegn på overgivelse. Dernæst 

er deres skydepræstationer lavere – de rammer mindre – når de er nervøse. Ifølge Nieuwenhuys, et al. 

er en af nøglemekanismerne bag denne effekt sandsynligvis, at vores opmærksomhedskontrol forsvin-

der når vi oplever nervøsitet. Betjentene reagerer således på baggrund af trussels-relaterede stimuli – 

følelser og intuition – frem for en objektiv og opgave-relevant visuel information. Nieuwenhuys, et al. 

argumenterer dermed for, at betjentene bogstavelig talt er hurtigere på aftrækkeren, fordi deres op-

mærksomhed – og deraf deres forventninger – er rettet mod potentielle farer. Forventningen om fare 

medførte  altså, at betjenten enten så bort fra eller omfortolkede den visuelle information de modtager, 

hvorfor deres intuitive vurderinger er forbundet med fejl og biased mod en højere risikovurdering. 

I et lignende studie undersøger de amerikanske forskere Heather Kleider, Dominic Parrott & Tricia 

King (2010), hvorvidt politifolk, der scorer højt på en test i deres kognitive kapacitet – deres System 2 

kapacitet – træffer bedre beslutninger under pres. Resultaterne fra studiets ’skyde-skyd ikke’ simula-

tortest viser, at lavere kognitiv kapacitet hænger sammen med en større tilbøjelighed til at affyre skud 

mod ikke-bevæbnet mistænkte, samt ikke at affyre skud mod bevæbnet mistænkte. Ydermere – og i 
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lighed med ovenstående – gjorde dette sig særligt gældende for betjente, der oplevede flere negative 

følelser. Det vil sige, når betjentene følte sig truet, var risikoen større for, at den manglende kognitive 

kapacitet resulterede i fejlvurderinger. 

Studierne afspejler således det Kahneman beskriver, at vores system 2 svækkes i takt med, at vi bliver 

kognitivt optaget, og at præstationsniveauet dermed falder. I det følgende skal vi se nærmere på den 

forskning, der har testet effekten af at træne dette. 

Effekten af simulatortræning 

I det følgende skal vi se på et norsk og to amerikanske studier, der har testet effekten af at træne be-

tjentenes beslutningsfærdigheder under pres i en skydesimulator. På trods af det sparsomme forsk-

ningsmæssigt grundlag, der er at finde på dette område, er resultaterne forholdsvis entydige.  

Evelyn Rose Saus, et al. (2006) har undersøgt effekten af at træne situational awareness i en ’skyd - 

skyd ikke’ simulator. Begrebet situational awareness eller situationel opmærksomhed refererer til de 

kognitive processer, der forekommer når vi opfatter og trækker mening ud af en given situation. Be-

grebet involverer således processer såsom at blive opmærksom på noget, perception – at vurderer situ-

ationen – og at vælge handling. At udøve situationel opmærksomhed øger dermed vores evne til at 

tage vel tilrettelagte og effektive beslutninger, i kraft af at vi er i stand til at vurdere, hvilke handlinger 

eller begivenheder, der sandsynligvis vil forekomme i den nærmeste fremtid. Kort sagt er situationel 

awareness en bevidst dynamisk refleksion over situationen, hvor vi reflekterer over fortid, nutid og 

fremtid (Saus, et al 2006:4).  

Saus, et al. udøver sit forsøg på førsteårsstuderende på det norske politiakademi, hvor halvdelen af 

gruppen modtager scenarie-baseret træning med ’stop-and-freeze’ øvelser. I denne øvelse stoppes 

videoen i simulatoren undervejs for at spørge deltagerne ind til deres situationelle opmærksomhed 

med det formål at få dem til at reflektere over situationen. Dermed trænes deltagernes adfærd i forhold 

til kritisk at søge og bearbejde information i forskellige situationer. Dernæst involverer træningen en 

efterfølgende refleksion over deres samlede præstation i forhold til deres situationelle opmærksomhed 

under øvelsen.  Den anden halvdel af politieleverne modtager almindelig færdighedstræning i simula-

toren.  

Studiet viser ikke overraskende, at den trænede gruppe rapporterer højere situationel opmærksomhed 

end kontrolgruppen. Det interessante er dog, at dette forekommer efter kun tre træningssessioner, og at 

den trænede gruppe samtidig forbedrer deres skydepræstationer undervejs til forskel fra kontrolgrup-

pen. Den træning de studerende modtager af deres beslutningsfærdigheder – det vil sige den refleksion 

de har undervejs i træningen over deres situationelle handlinger og strategier – øger således præstati-

onsniveauet. Dette er sandsynligvis et resultat af, at de trænede studerende i kraft af træningen er min-

dre mentalt pressede, og at de retter mere opmærksomhed mod den mistænkte, hvorfor de også hurti-

gere og mere effektivt vurderer – og om nødvendigt eliminerer – den fare personen udgør. Konklusio-
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nen er derfor, at kortvarig træning i situationel opmærksomhed ikke kun øger denne, men som følge 

heraf også præstationsniveauet. Det er dog væsentligt at være opmærksom på, at studiet tager ud-

gangspunkt i uerfarne politibetjentstuderende og ikke politibetjente med flere års træning og erfaring 

under bæltet. Resultaterne kan således bære præg af, at der testes på studerende, som er mere modta-

gelige overfor læringen – de har nemlig ikke en tidligere erfaring at bygge videre på. Resultaterne kan 

dermed også være anderledes for erfarne eller professionelle skytter. Dette til trods, kan studiet dog 

indikere en positiv effekten af, at træne handlingsstrategier ved hjælp refleksion og feedback i skyde-

træningen. 

Den amerikanske forsker Richard A. Wright (2013) har undersøgt effekten af simulatortræning på 

politistuderendes kognitive hukommelse og skydepræstationer. På samme måde som Saus, et al. ud-

øves forsøget på studerende uden forudgående politimæssig erfaring. De studerende opdeles i en kon-

trol- og eksperimentelgruppe, hvor førstnævnte gennemgår en ’skyd-skyd ikke’ træning i traditionel 

forstand. Denne foregår sådan, at deltagerne skal gå parallelt med målet, som er store kasser med for-

skellige billeder på. Når deltageren passerer en gruppe af mål vender kasserne sig og viser både bille-

der af truende og ikke-truende karakterer. Dette skal deltageren således reagerer på ved at skyde de 

truende mål, inden de igen forsvinder. Eksperimentelgruppen modtager træning i en simulator, og 

udsættes for forskellige scenarier, der afspejler samme ’skyd-skyd ikke’ beslutninger som i den tradi-

tionelle træning. Forskellen mellem de to scenariebaseret træningsformer er dog, at der i simulatoren 

forekommer levende interaktion med målet, og at der er feedbackmuligheder i kraft af, at simulator-

øvelsen kan gennemses og vurderes efterfølgende. Til slut udsættes begge grupper for tre scenarieba-

serede øvelser, hvor de skal handle i tre forskellige situationer overfor en eller to instruktører. Disse 

øvelser viser dermed, hvilken effekt de to forskellige former for træning har haft på elevernes kogniti-

ve hukommelse – altså deres system 1 reaktioner – samt deres skydepræstationer.  

Helt overordnet konkluderer Wright, at simulatortræningen er mere succesfuld end den traditionelle 

træning. Dette i kraft af, at elevernes skydepræstationer er signifikant bedre, og at de reagerer signifi-

kant hurtigere – og dermed kognitivt omsætter scenarierne hurtigere – end kontrolgruppen. De elever, 

der har trænet i simulatoren er altså i højere grad mentalt parate til at handle i pressede situationer. På 

denne baggrund argumenterer Wright for, at simulatorens interaktionsbaserede og virkelighedsnære 

træningsform giver mulighed for en ny form for læring, hvor eleverne er aktive i deres læringsproces 

og konfronteres mere direkte med konsekvenserne af ikke at handle i skarpe situationer. Derfor er-

hverver de sig skydefærdigheder hurtigere samtidig med, at læringen forplanter sig i den langvarige 

hukommelse (Wright 2013:74).  

Herudover har den amerikanske forsker John Thomasson i et forsøg fra 2014, undersøgt effekten af 

forskellige stressorer, udløst af forskellige former for træning, på amerikanske politibetjentes skyde-

præstationer og puls. Betjentene udsættes for fire forskellige skydeøvelser: En statisk skydeøvelse på 

forskellige afstande samt stående og på knæ. En ’løb-og-skyd -øvelse, hvor betjentene først løber ca. 
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50 meter og derefter skyder mod et ikke-bevægeligt mål. En ’skyd-skyd ikke’ øvelse i et ’shoot-

house’, hvor betjenten konfronteres med en række forskellige mål – enten truende eller ikke-truende 

papfigurer – på sin vej gennem huset. Og slutteligt en simuleret kamptræningsøvelse, hvor betjenten 

udsættes for flere forskellige scenarier, der afspejler virkelighedsnære udrykningssituationer. Efter en 

briefing om situationen, præsenteres betjenten for scenariet med den eller de bevæbnede mistænkte i 

simulatoren.  

Først og fremmest viser forsøget, at der er en negativ sammenhæng mellem pulsniveauet og præstati-

onsniveauet. Det vil sige, jo højere pulsen er des lavere præsterer betjentene. Dernæst viser forsøget, at 

der er en signifikant forskel i præstationsniveauet under på den ene side simulatorøvelsen og ’skyd-

skyd ikke’ øvelsen i ’shoot-house’, hvor betjentene i gennemsnit rammer målet i henholdsvis 16% og 

54% af tilfældene. På den anden side rammes målet i den statiske øvelse og ’løb-og-skyd’ øvelsen 

gennemsnitligt i henholdsvis 97 % og 93% af tilfældene. Præstationsniveauet i simulatorøvelsen er 

således væsentligt lavere end i alle de andre øvelser, og er generelt faldene i takt med, at det psykolo-

giske stressniveau stiger.  

Thomasson argumenterer dermed for, at resultaterne afspejler en grundlæggende antagelse om forhol-

det mellem psykologisk stress og præstationsniveau. Ifølge teorien om Den omvendte U-kurve vil præ-

stationsniveauet falde, hvis det psykologiske pres er for lille eller for stort. Det optimale præstations-

niveau finder vi lige midt i mellem – under moderat pres – hvor den enkelte er i stand til at bearbejde 

information og udføre opgaver, det vil sige har passende kognitiv kapacitet(Thomasson 2014:226). I 

Thomassons undersøgelse ser det således ud til, at betjentene oplever et ideelt stressniveau under den 

statiske øvelse samt løb-og-skyd øvelsen, men at de omvendt oplever et højt psykologisk pres under 

simulatorøvelsen, hvorfor deres præstationsniveau falder markant. Simulatorøvelsen er samtidig den 

øvelse, der bedst afspejler virkelighedens konfliktsituationer, idet betjenten indgår i en dynamisk in-

teraktion med mistænkte, der således både bevæger sig og skyder tilbage på betjenten. Derudover er 

det næsten uomgængeligt, at politibetjenten i tilspidsede situationer vil opleve et psykologisk pres som 

følge af situationens farlighed og/eller usikkerhed. Derfor argumenterer Thomasson for, at vi i vores 

træningsprogrammer bør skelne mellem – og træne både – fysisk udmattelse og psykologisk pres. 

Thomasson kalder dette for the specificity of practice hypothesis, der går ud fra, at praktiske forhold 

bør afspejle den forventede præstation(Thomasson 2014:226). Forventer vi, at vores betjente kan præ-

stere godt i yderst pressede situationer, bør vi også stille de redskaber til rådighed under træningen, 

som styrker dem heri. Ifølge Thomasson giver det lille mening at præsentere politibetjentene for højt 

kontrollerede og meget lidt psykologisk pressede situationer under skydetræningen, fordi disse situati-

oner ikke afspejler en ofte ukontrolleret og uforudsigelig virkelighed som betjentene kan komme ud 

for. Thomasson argumenterer hermed for det velkendte ordsprog  ”Train as you fight – fight as you 

train”. 
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Qudejans (2008) har i tillæg hertil undersøgt, hvorvidt virkeligheds-baseret træning under pres styrker 

politibetjentenes skydepræstationer under pres. Eksperimentet foregår imidlertid  ikke i en simulator 

som de tidligere forskningsresultater, men er interessant fordi konklusionerne afspejler ovenstående. I 

eksperimentet opdeles 17 erfarne betjente i en eksperimentelgruppe og kontrolgruppe. Førstnævnte 

modtager høj-stress træning, hvor deltagerne blandt andet skal indgå i interaktion med en instruktør i 

en situation, der eskalerer og kræver, at deltageren trækker våben og i sidste instans affyre skud mod 

denne. Kontrolgruppen modtager derimod lav-stress træning på skydeskive. Både før og efter trænin-

gen gennemgår deltagerne en høj- og lav-stress test, der ligner de gennemførte træningsprogrammer. I 

testen før træningen præsterer begge grupper lige dårligt i høj-stress testen i sammenligning med lav-

stress testen. Efter træningen har eksperimentelgruppen dog forbedret sin præstation i høj-stress testen, 

modstat kontrolgruppen. I lighed med tidligere forskningsresultater konkluderer Qudejans derfor, at 

træning under forhold, der forsager stress med tiden kan øge præstationsniveauet, fordi betjentens 

selvbevidsthed øges under pres. De lærer altså deres egne reaktioner og stresssignaler at kende, hvilket 

med tiden kan bidrage til, at betjentene er i stand til at kontrollere sine handlingsstrategier under pres.  

Selvom ovenstående forskningsresultaterne således viser, at virkelighedsnær simulatortræning kan øge 

politibetjentenes præstationsniveau i pressede situationer, handler det i høj grad om, at træningen – om 

det er i en simulator eller ej – afspejler den virkelighed betjentene skal præstere i. Eftersom vi præste-

rer dårligt når vi er meget pressede, opnås de bedste resultater altså når træningen er i stand til at skabe 

mønstergenkendelse. Dermed kan betjentene udøve genkendelsesprimede beslutninger når de er under 

pres. 

Er skydesimulator den bedste løsning? 

I en canadisk rapport har Craig Bennell og Natalie J. Jones (2004) samlet den viden, der på daværende 

tidspunkt fandtes om effektiviteten af simulatortræning i USA og Canada. Selvom forskningsgrundla-

get – ligesom i nærværende tilfælde – viser sig at være snævert, kommer Bennell & Jones dog frem til 

nogenlunde samme konklusion som her, nemlig at simulatortræningen har en effekt på betjentenes 

præstationsniveau, og at den kan være et godt supplement til deres almindelige træning (Bennell & 

Jones 2004:52f). I lighed med Kleins begreb om mønstergenkendelse forklarer Bennell & Jones blandt 

andet, at simulatortræningen kan være fordelagtig, fordi den giver mulighed for at præsentere et væld 

af forskellige scenarier for betjentene. Variationen giver således den bedste mulighed for overførsel af 

viden fra simuleret kontekst til ’den naturlige’ kontekst, fordi betjentene lærer at handle på bestemte 

måder i særlige typer af situationer, samt at skelne mellem deres handlestrategier afhængig af situatio-

nens konkrete indhold (Bennell & Jones 2004:23). De lærer altså at genkende forskellige situationer 

og arbejde med deres umiddelbare handlingsstrategier i disse. Derfor er en af fordelene ved simulator-

træningen – i modsætning til den traditionelle  træning som Qudejans (2008) udfører i sit studie – at 

det kræver færre ressourcer at udføre en varieret scenariebaseret træning, fordi simulatoren med meget 

mindre arbejde, kan skabe stor variation i træningsmulighederne.  
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Samtidig antager Bennell & Jones, at simulatortræningen kan være fordelagtig, idet betjenten ikke kun 

træner enkelte færdigheder, men kan koordinere træningen af flere forskellige færdigheder, hvormed 

den i højere grad afspejler den virkelighed, betjentene møder. Simulatortræningen kan således anven-

des som en slags helhedstræning, hvor de automatiserede færdigheder – våbenrutine og skydefærdig-

heder – trænes i kombination med de kognitive beslutningsfærdigheder under pres (Bennell & Jones 

2004: 22). Bennell & Jones påpeger dog, at betjenten bør have et vist færdighedsniveau før denne 

form for træning kan udøves. Det nytter altså ikke at træne beslutningsfærdigheder i pressede situatio-

ner, hvis deltageren ikke har basale skydefærdigheder eller en våbenrutine.  

Med dette sagt, er det dog ligeledes vigtigt at påpege de  begrænsninger de her nævnte studier har, 

samt de udfordringer der kan opstå i forbindelse med implementeringen af skydesimulator. Lad os 

starte med effektstudiernes begrænsninger.  

Saus, et al. udfører studiet af simulatortræningen i et simuleret miljø. Det er der som sådan ikke noget 

galt i – de måler stadig effekten af skydesimulatoren på præstationsniveauet – men spørgsmålet er om 

det kan overføres til virkeligheden eller om resultaterne blot viser os, at de studerende har opnået fær-

digheder i at præstere i et simuleret miljø? Det er svært at afgøre, særligt i kraft af, at simulatortrænin-

gen kan være særdeles virkelighedsnær og dermed i stand til at genskabe nogle af de reaktioner, som 

betjentene også ville have i virkelighedens pressede situationer. Thomasson et al. viser hertil, at simu-

latorøvelser kan skabe et stort psykologisk pres på betjentene i modsætning til andre træningsøvelser. 

Samtidig viser Wright, at simulatortræningen er mere effektiv end den traditionelle ’skyd-skyd ikke’ 

træning i forhold til at øge præstationsniveauet under pres. Selvom det ikke er fuldt ud dokumenteret, 

at simulatortrænede politibetjente præsterer bedre i det ’naturlige’ miljø, kan der således være grund til 

at tro, at simulatoren kan træne beslutningsfærdigheder under pres. Som vi ligeledes skal se længere 

fremme, styrkes dette argument i, at simulatortræningen er en træningsform, der er i stand til at skabe 

høj troværdighed i kraft den meget virkelighedsnære opstilling.  

Derimod må det overvejes om de viste effekter kan være et resultat af, at deltagerne har gennemgået 

træning i en begrænset periode (Bennell & Jones 2004:55). For at måle på effekten af simulatortræ-

ningen, har både Qudejans, Wright og Saus, et al. gennemført mere eller mindre koncentreret træ-

ningsprogrammer, hvilket ikke nødvendigvis forekommer i praksis. Bennell & Jones viser blandt an-

det, at de canadiske betjente i gennemsnit gennemgår fire simulatorøvelser årligt, hvilket samlet set 

løber op i 5 minutters træning i simulator om året. I modsætning hertil måler Wright på elever, der 

over tre dage gennemgår 8 timers træning, og straks efter er træningseffekten testet. At optræne politi-

betjentenes kognitive beslutningsfærdigheder under pres – og at vedligeholde dem – kræver således tid 

og ressourcer som ikke altid er til stede i praksis. Selvom der ikke findes undersøgelser af, hvor længe 

den enkelte betjent bør træne for at opnå den ønskede effekt, er det sandsynligt, at studiernes effekt-

størrelse vil variere afhængig af den daglige træningspraksis. 
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Dette leder os til implementeringen af skydesimulatorer. For at opnå en effektiv træning til at handle i 

pressede situationer, skal den være troværdig. Bennell & Jones skelner mellem fysiologisk, fysisk og 

psykologisk troværdighed. Fysiologisk og psykologisk troværdighed betegner, hvorvidt træningen 

producerer en kropslig henholdsvis mental reaktion hos deltageren, der afspejler virkeligheden. Fysisk 

troværdighed betegner i hvilket omfang den materielle struktur af træningskonteksten afspejler virke-

ligheden (Bennell & Jones 2004:30). Bennell & Jones giver ikke noget endegyldigt svar på, i hvilken 

grad kriterierne skal være opfyldt for at træningen har en effekt, men de tydeliggør således et behov 

for en særlig anvendelse af skydesimulatorer. Pointen er, at det ikke blot handler om at stå i en skyde-

simulator og skyde, men at træningen på flere områder bør være så virkelighedsnær som mulig, samt 

udfordre skyttens mentale tilstand så vidt muligt. Det er således det Thomasson i kraft af sin specifity 

of practice hypotese argumenterer for, og en opstilling der er rig mulighed for i en skydesimulator. 

Samtidig viser Saus, et al. samt Wright, at feedback og refleksion over sin præstation har en væsentlig 

effekt, hvorfor det bør tænkes ind i træningen. Bennell & Jones argumenterer i forlængelse heraf for, 

at feedback er essentielt for tilegnelsen og vedligeholdelsen af ønskede reaktionsmønstre (Bennell & 

Jones 2004: 26). Hertil er simulatortræningen særlig effektiv i forhold til at give situationel feedback 

til forskel fra instruktørfeedback. I situationel feedback ligger, at situationens udviklingsforløb afhæn-

ger af skyttens handlinger, hvorfor skytten konstant må tilpasse – og tage ved lære af – sine reakti-

onsmønstre. Ydermere giver simulatoren mulighed for efterfølgende at afspille og reflektere over træ-

ningsscenarierne. Dette er dermed elementer, der bør medtænkes i simulatortræningen, eftersom det 

giver den mest effektive udnyttelse af denne.   

Når det er sagt, forklarer Bennell & Jones dog, at der kan være stor forskel på, hvad der på den ene 

side er teoretisk hensigtsmæssigt og på den anden side praktisk muligt. Teoretisk set er simulatortræ-

ningen en af de mest effektive metoder til at opnå troværdighed og virkelighedsnær træning, men 

praktisk kan det være en kompleks opgave at fører ud i livet, særlig med hensyn til tid og ressourcer 

(Bennell & Jones 2004:24). Selvom Saus, et al. og Thomasson kommer frem til, at korte træningsfor-

løb kan gøre en forskel, bør det altså ligeledes medtænkes, at træning og vedligeholdelse af kognitive 

færdigheder, kræver tid og ressourcer til at sammensætte og kontinuerligt udføre specifikke trænings-

forløb til den enkelte betjents behov.  

 

Slutteligt er det ikke hensigten med nærværende artiklen, at den almindelige træning erstattes af simu-

latortræning. Ifølge Bennell & Jones, kan simulatortræningen suppleres til den almindelige skydetræ-

ning når betjentene har opnået et vist færdighedsniveau. Træningsformen kan altså være et redskab til 

at opbygge specifikke og mere avanceret færdigheder. I forlængelse heraf, argumenterer Thomasson 

for, at træningen i skydesimulator bør afspejle betjentens forventede præstation. Det vil sige, være 
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tilpasset de opgaver betjenten udfører til dagligt, hvormed simulatortræningen kan anvendes til at træ-

ne specifikke færdigheder, alt afhængig af betjentens arbejdsfunktion. 

Nærværende artikel har således belyst, hvorfor vi handler som vi gør under pres og hvordan vi bedst 

træner vores politibetjente til at handle konstruktivt i tilspidsede situationer. Selvom forskningsgrund-

laget for skydesimulatorens effektivitet og overførbarhed ikke er omfattende, er der konsensus om, at 

virkelighedsnær træning er den bedste metode til at træne betjentenes mentale parathed. Hertil er sky-

desimulatoren et oplagt valg, fordi den giver rig mulighed for varieret og interaktionsbaseret træning.  
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 For en mere udførlig gennemgang af Kahnmans teori se Sørensen, Anne-Stina (2014): ”Den intuitive 

faglighed”, Koncern HR Center for Efter- og Videre- og Lederuddannelse.  


