
Lærekandidatens opplæringsPlan

Helsearbeiderfaget

Start dato: Slutt dato

Opplæringskontorets navn Bedriftens navn

Sign. opplæringskontor Sign. kandidat Sign. bedrift

Kun for Vestfold Telemark keskommune
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For lærekandidaten gj elder føl gende oppl æringsmål :

KV49O Kompetansemålogvurdering helsearbeiderfaget

I xnlts++za

! rnlts++zo

! xls++zc

! xvrs++zo

! rvs++ze

l rvs++tr

fl rrus++aa

fl xtr,ts++en

I xtvts++ac

! xtrrs++ao

! xtrls++ae

! xus++at

! xNls++as

fl rrus++en

! xtvts++ai

! rus++a;

! rus++at

! rvs++at

! rvs++sa

I rvs++su

! rrus++sc

! r<tvts++so

! rvls++ee

! rvs+soa

I rnas+soo

fl rrus+sta

! rrus+sr o

! rus+stc

I rvs+sza

! rvsaszo

! rus+saa

I rus+sso

I xtrls+ssc

fl rvs+sao

! rus+see

I rvs+sst

I xus+s+a

! rrus+s+n

! rnlts+s+c

vurdere tiltak som øker pasienters helsekompetanse

planlegge tiltak som øker pasienters helsekompetanse

gjennomføre tiltak som øker pasienters helsekompetanse

vurdere tiltak som øker brukeres helsekompetanse

planlegge tiltak som øker brukeres helsekompetanse

gjennomføre tiltak som øker brukeres helsekompetanse

planlegge forebyggende pleie og omsorgstiltak

gjennomføre forebyggende pleie og omsorgstiltak

vurdere forebyggende pleie og omsorgstiltak

dokumentere forebyggende pleie og omsorgstiltak

planlegge habiliterende pleie og omsorgstiltak

gjennomføre habiliterende pleie og omsorgstiltak

vurdere habiliterende pleie og omsorgstiltak

dokumentere habiliterende pleie og omsorgstiltak

planlegge rehabiliterende pleie og omsorgstiltak

gjennomføre rehabiliterende pleie og omsorgstiltak

vurdere rehabiliterende pleie og omsorgstiltak

dokumentere rehabiliterende pleie og omsorgstiltak

identifisere tegn på omsorgssvikt

identifisere tegn på vold

identifisere tegn på overgrep

identifisere tegn på andre bekymringsfulle forhold

iverksette tiltak i tråd med virksomhetens rutiner og prosedyrer

reflektere over miljøbevisste valg i yrkesutøvelsen

ta miljøbevisste valg i yrkesutøvelsen

ivareta egne rettigheter i arbeidsforholdet

ivareta egne plikter i arbeidsforholdet

gjøre rede for hvordan partene i arbeidslivet utføre sin samfunnsrolle i den norske modellen

ivareta pasientmedvirkning i arbeidet

ivareta brukermedvirkning i arbeidet

planlegge grunnleggende sykepleie for akutt syke

gjennomføre grunnleggende sykepleie for akutt syke

planlegge grunnleggende sykepleie for kronisk syke

gjennomføre grunnleggende sykepleie for kronisk syke

planlegge grunnleggende sykepleie for mennesker med sammensatte og komplekse behov

gjennomføre grunnleggende sykepleie for mennesker med sammensatte og komplekse behov

identifisere ernæringsbehov hos brukere i samarbeid med andre yrkesgrupper

kartlegge ernæringsbehov hos brukere i samarbeid med andre yrkesgrupper

identifisere ernæringsbehov hos pasienter i samarbeid med andre yrkesgrupper
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! rvs+s+o

! rus+s+e

fl rvs+ssa

[ rcrus+sso

I xtvts+ssc

I xnas+sso

! xvts+soa

! xnas+soo

fl rrus+soc

I rusasoo

! rus+soe

! rnlts+sza

! rrrrs+szn

! rus+szc

I xvts+szo

I rus+sze

! xrrls+saa

! xtvts+seo

fl xtus+sac

I rvsasao

! rus+sea

I rrus+ssn

! xtvts+ooa

fl xtr,ts+oon

! rus+ooc

! rvs+ot

! rus+oza

! xusaozo

I rvsaozc

! xrvs+ooa

fl rus+oso

! xtus+oaa

! rus+o+n

! rus+o+c

I rus+o+o

! rntts+o+e

! rvs+o+t

fl rNls+o+s

! rvs+oarr

I rnas+osa

! rus+osu

! rrras+ooa

kartlegge ernæringsbehov hos pasienter i samarbeid med andre yrkesgrupper

tilberede måltider som er i tråd med kostrådene fra helsemyndighetene

planlegge tiltak som fremmer trivsel og bidrar til økt livskvalitet for brukere gjennom livsløpet

gjennomføre tiltak som fremmer trivsel og bidrar til økt livskvalitet for brukere gjennom livsløpet

planlegge tiltak som fremmer trivsel og bidrar til økt livskvalitet for pasienter gjennom livsløpet

gjennomføre tiltak som fremmer trivsel og bidrar til økt livskvalitet for pasienter gjennom livsløpet

observere systematisk tilstand og endringer hos pasienter

vurdere systematisk tilstand og endringer hos pasienter

observere systematisk tilstand og endringer hos brukere

vurdere systematisk tilstand og endringer hos brukere

dokumentere i digitale journalsystemer

forstå gjeldende regelverk om taushetsplikt

overholde gjeldende regelverk om taushetsplikt

forstå gjeldende regelverk om personvern

overholde gjeldende regelverk om personvern

vise digital dømmekraft

bruke digitale kommunikasjonsverktøy

veilede pasienter om bruk av digitale kommunikasjonsverktøy

veilede brukere om bruk av digitale kommunikasjonsverktøy

veilede pårørende om bruk av digitale kommunikasjonsverktøy

samarbeide med frivillige organisasjoner om å tilrettelegge for helsefremmende tiltak

samarbeide med andre aklører om å tilrettelegge for helsefremmende tiltak

observere symptomer på psykiske lidelser

observere symptomer på rusmisbruk

foreslå tiltak

bidra i tverrfaglig samarbeid for å sikre helhetlige pasientforløp

følge gjeldende regelverk ved bruk av tvang

reflektere over egen maktposisjon i møte med pasienter

reflektere over egen maktposisjon i møte med brukere

gi helhetlig omsorg til alvodig syke, døende

ta vare på deres pårørende

kartlegge pasienters funksjonsnivå

kartlegge pasienters om sorgsbehov

kartlegge bru keres funksjonsnivå

kartlegge brukeres om sorgsbehov

utføre grunnleggende sykepleie tilpasset brukere i alle aldre

utføre grunnleggende miljøarbeid tilpasset brukere i alle aldre

utføre grunnleggende sykepleie tilpasset pasienter i alle aldre

utføre grunnleggende miljøarbeid tilpasset pasienter i alle aldre

reflektere over hva det vil si å være en profesjonell helsefagarbeider

praktisere dette i yrkesutøvelsen

gjennomføre arbeidet etter gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
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! xvs+ooo

I rnas+ooc

! rus+ooo

! rus+oza

! rus+ozo

! rvs+oea

! rrras+oao

! rrus+oac

! rrus+oac

! xtus+oee

! rvs+oat

! xvts+oes

! rvs+os

I rus+zoa

! rrras+zoo

! rvs+zta

I rvs+zru

lxttts+tza

! rvs+zzo

lxtttsltzc

! rus+zsa

! t<tr,ts+zan

fl xrus+zsc

I rvs+zso

! xvts+zse

! xvts+zst

! rMs+zss

! xti,ts+zsrr

I rvs+zsi

I rvs+ze;

! xtr,ts+zst<

! rus+zst

! xnas+zem

fl rrus+zsn

I rvs+zso

! rvs+zsp

! rus+zsq

fl rus+zsr

I rvs+z+a

! xls+z+n

! rnlts+z+c

følge rutiner for uønskede hendelser

følge rutiner for internkontroller

arbeide for kontinuerlig kvalitetsforbedring

utføre førstehjel p etter gjeldende retningslinjer

følge rutiner for varsling

følge gjeldende regelverk for legemiddelhåndtering

observere virkningene av legemidler

rapportere virkningene av legemidler

dokumentere virkningene av legemidler

observere bivirkningene av legemidler

rapportere bivirkningene av legemidler

dokumentere bivirkningene av legemidler

bruke ergonomiske prinsipper i yrkesutøvelsen

gjøre rede for strategier for konflikthåndtering

forebygge konflikter i praksis

ulføre arbeid etter gjeldende retningslinjer for hygiene

gjennomføre sm itteverntiltak

orientere i samarbeid med annet helsepersonell, pasienter om deres rettigheter til helse- og

omsorgstjenester
orientere i samarbeid med annet helsepersonell, brukere om deres rettigheter til helse- og

omsorgstjenester
orientere i samarbeid med annet helsepersonell, pårørende om deres rettigheter til helse- og

omsorgstjenester
kommunisere i møte med pasienter fra ulike kulturer

kommunisere i møte med pasienter med ulik mulighet til å kommunisere

samhandle i møte med pasienter fra ulike kulturer

samhandle i møte med pasienter med ulik mulighet til å kommunisere

bruke relasjonskompetanse i møte med pasienterfra ulike kulturer

bruke relasjonskompetanse i møte med pasienter med ulik mulighet til å kommunisere

kommunisere i møte med brukere fra ulike kulturer

kommunisere i møte med brukere med ulik mulighet til å kommunisere

samhandle i møte med brukere fra ulike kulturer

samhandle i møte med brukere med ulik mulighet til å kommunisere

bruke relasjonskompetanse i møte med brukere fra ulike kulturer

bruke relasjonskompetanse i møte med brukere med ulik mulighet til å kommunisere

kommunisere i møte med pårørende fra ulike kulturer

kommunisere i møte med pårørende med ulik mulighet til å kommunisere

samhandle i møte med pårørende fra ulike kulturer

samhandle i møte med pårørende med ulik mulighet til å kommunisere

bruke relasjonskompetanse i møte med pårørende fra ulike kulturer

bruke relasjonskompetanse i møte med pårørende med ulik mulighet til å kommunisere

vurdere pasienters behov for hjelpemidler

vurdere pasienters behov for velferdsteknologi

vurdere brukeres behov for hjelpemidler
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I xtvts+z+o

I xvts+z+e

I xttrs+t+t

! rus+zsa

I xtus+zso

I xtus+zoa

! xvs+zon

I xvs+zoc

I rvs+zoo

vurdere brukeres behov for velferdsteknologi

veilede i bruken av hjelpemidler

veilede i bruken av velferdsteknologi

utføre faglig forsvarlig helsehjelp i tråd med gjeldende regelverk

utføre etisk forsvarlig helsehjelp i tråd med gjeldende regelverk

bruke relevant medisinsk utstyr ved observasjon av tilstanden til pasienter

bruke relevant medisinsk utstyr ved observasjon av tilstanden til brukere

bruke relevant medisinsk utstyr ved vurdering av tilstanden til pasienter

bruke relevant medisinsk utstyr ved vurdering av tilstanden til brukere
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