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Velkommen til fagprøven i Ambulansefaget. 

 

INNLEDNING 

Bedømmelse av fagprøven i Ambulansefaget baserer seg på Læreplan for videregående 

opplæring, studieretning for helse- og sosialfag og opplæring i bedrift ambulansefaget. 

Reformtype: Kunnskapsløftet 

 

Prøven består av 

• Planlegging av en oppgave 

• Gjennomføring 

• Dokumentasjon og egenvurdering 
 

TIDSBRUK 

Prøven strekker seg inntil 5 dager: 

1. OSCE tester. Utdeling og besvarelse av planleggingsoppgave.  
2. Operativ dag 1, normal tid er 08:00 – 15:30. Prøvenemndas medlemmer avgjør om 

det har vært tilstrekkelig med antall oppdrag for å kunne gjøre en vurdering. 
Telemark kjører bare en operativ dag, fra kl 08:00-18:00. 

3. Operativ dag 2, normal tid er 08:00 – 15:30 Etter avsluttet operativdag (-er) skal 
kandidaten sende egenevaluering for operativdag (-er) til avtalte sensorer fra 
prøvenemnda til avtalt tid. Send E-post, denne har dato/tid stempel, 

4. Eventuelt en tredje kjøredag hvis det ikke er grunnlaget til å vurdere kandidaten 
5. Dokumentasjons dag. Prøvenemnda går gjennom planleggingsoppgaven, den/de 

operative dagen (-e) og egenevalueringen. Evalueringen er muntlig og det settes av 
ca. 2 -3 timer til dokumentasjonsdelen. 
 

HJELPEMIDLER 

Alle hjelpemidler som er benyttet i læretiden kan benyttes.  

 

 

 



 

1. DAG: PLANLEGGING: 

 

Del 1. Ca 1 t. 

OSCE tester: Kandidaten testes i praktiske ferdigheter  

 

Del 2: Inntil 4 t. 

Planleggings oppgave 

 

Oppgaven skal besvares på data.  

Font: Times New Roman. 

Skrift str 12 

Linjeavstand: 1,5  

 

Teorioppgaven trekkes og kandidaten skal besvare planleggingsoppgaven skriftlig og sendes 

på mail til sensor i leselig format. Oppgaven løses på et fastsatt sted, med sensor tilstede. 

Alle hjelpemidler som er benyttet i læretiden kan benyttes. Tid til disposisjon er 4 timer.  

 

For case oppgaven skal det legges vekt på: 

• Forberedelser 

• Rutiner 

• Behandlingsprosedyrer 

• Dokumentasjon 
 

Begrunne besvarelsene med: 

• HVILKE tiltak du ønsker å iverksette 

• HVORFOR du velger disse tiltakene 

• HVORDAN du har tenkt tiltakene gjennomført 
 

 

 

 



 

2. og 3. DAG: GJENNOMFØRING 

 

Skal utføres som en ordinær ambulansevakt på dagtid, på avtalt tid. Kandidaten må stille 

med makker som innehar alle delegeringer og en fullt utstyrt ambulanse (Vestfold). 

 

Kandidaten kjører med to sensorer, hvor den ene fungerer som makker (Telemark). 

 

 Kandidaten er fartøysjef ved alle oppdragene, og det er kandidaten som skal være den som 

behandler og forestår ledelse under oppdraget. Kandidaten utfører de oppgaver man har 

delegeringer for. Kandidaten skal foreta de tiltak som er nødvendig i henhold til pasientens 

tilstand.  

 

Prøvenemnda legges inn som personell og har tilgang til journalene i AMIS. 

Fagprøve ressursen ønsker å kunne plukke oppdrag, å bli prioritert på gule og røde oppdrag. 

Fagprøve ressursen er en ekstra ressurs.  

 

EGENVURDERING: 

Etter avsluttet operativdag (-er) skal kandidaten sende en egenevaluering for de operative 

oppdragene til sensorene fra prøvenemnda. Evalueringen sendes som e-post. 

Egenevalueringen kan inneholde: 

• Vurder hvorvidt dine forberedelser var gode nok, og evt. hva som kunne vært gjort 
annerledes. 

• Beskrivelse av evt. avvikende behandling/tiltak du har gjort, med begrunnelse. 

• Beskrive hva som gikk bra, evt. mindre bra.  

• Reflekter over vurderingene som er gjort og hvilken betydning dette hadde for 
resultatet. 

• Gjør en vurdering av hvert enkelt oppdrag du gjennomførte denne dagen. 
 

 

 

 

 



 

4.DAG: DOKUMENTASJON OG REFLEKSJON: 

Normalt tidsforbruk er ca 2-3 timer. 

Her går prøvenemnda gjennom planleggingsdelen, de operative dagene og 

egenevalueringen. Det vil også være generelle spørsmål fra pensum og lokale 

prosedyrer/retningslinjer. 

Evalueringen er muntlig og det settes av ca. 2 timer til dokumentasjonsdelen. 

 

Vurderingskriterier (kjennetegn på måloppnåelse) 

Prøvenemnda har ansvar for at kandidaten får vurderingskriterier (kjennetegn på 

måloppnåelse) for fag-/svenneprøve og kompetanseprøven. 

 

Kandidaten skal kunne planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere eget arbeid, og 

prøvenemnda vil legge vekt på: 

 

Følgende mål fra læreplanen: 

 

✓ Profesjonell yrkesutøvelse (egnethet) 
✓ Evner å utvise god kommunikasjon og samhandling 
✓ Kunne følge gjeldene lover, og yrkesetiske retningslinjer   
✓ Skriftlig dokumentasjon, relevant rapport  
✓ Kroppens oppbygging, funksjon og kompensasjonsmekanismer 
✓ Hygiene 
✓ US-metodikk, pasienthåndtering 
✓ Ivareta vitale funksjoner og identifisere symptomer 
✓ Egen sikkerhet 
✓ Riktig bruk av utstyr  

 

Kandidatene vil bli vurdert etter de tre hovedområdene i læreplan i ambulansefaget 

VG3/opplæring i bedrift.   

Grunnleggende helsefag, Ambulansemedisin og Ambulanse operative emner. 

Kandidaten vil få beskjed om prøveresultatet etter endt dokumentasjonsdel, det gis 

følgende karakterer: 

IKKE BESTÅTT – BESTÅTT – BESTÅTT MEGET GODT 

 



 

Vurderingsgrunnlag for ambulansefaget 

Kandidaten skal kunne planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere eget 

arbeid, og prøvenemnda vil legge vekt på:  

 Vurderingskriterier:   

 

1. Profesjonell yrkesutøvelse (egnethet)  
2. Evner å utvise god kommunikasjon og samhandling 
3. Kunne følge gjeldende lover, og yrkesetiske rettningslinjer   
4. Skriftlig dokumentasjon, relevant rapport   
5. Kroppens vitale funksjoner, oppbygging, funksjon og 

kompensasjonsmekanismer  
6. Hygiene  
7. US-metodikk, pasienthåndtering,  
8. Egen sikkerhet  
9. Riktig bruk av utstyr   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

Meget godt bestått 

 
1. Kandidaten viser seg meget godt egnet for utøvelse av yrket.   
2. Kandidaten kommuniserer med pasienter, pårørende, annet 

helsepersonell eller samarbeidende personell på en meget 
hensiktsmessig og god måte. (Grunnleggende 
helsefag/ambulanseoperative emner) 

3. Kandidaten kan handle i tråd med, drøfte og reflektere rundt gjeldende 
lover, retningslinjer, avtaler og yrkesetiske retningslinjer. 
(Grunnleggende helsefag/etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst) 

4. Kandidaten avgir konsise og relevante rapporter og dokumenterer på en    
meget god måte.  

5. Kandidaten ivaretar pasientens vitale funksjoner på en meget god måte 
ved å identifisere tegn og symptomer, samt kompensasjonsmekanismer, 
i en tidlig fase og iverksette alle nødvendige tiltak. (Grunnleggende 
helsefag/ambulansemedisin).  

6. Kandidaten opprettholder de hygieniske prinsippene på en meget god 
måte, samt viser en dypere forståelse for smittekjeden og evner å utføre 
tiltak ift denne. (Grunnleggende helsefag) 

7. Kandidaten viser meget god kunnskap om us- metodikk, herunder 
systematisk us, identifiserer problemer, iverksetter relevante tiltak og 
evner å revurdere. Viser også meget god fysisk pasienthåndtering.  

8. Kandidaten ivaretar egen og/eller andres HMS på en meget god måte.  
(Ambulanseoperative emner)  

9. Kandidaten planlegger meget godt for utstyrsbruk under oppdrag og 
bruker ambulansens utstyr på riktig måte. (Ambulanseoperative emner)  

 



 

 

 

 

 

 

 

Bestått 

 

1. Kandidaten viser seg godt egnet for utøvelse av yrket.  
2. Kandidaten kommuniserer hensiktsmessig med pasienter, pårørende, 

annet helsepersonell eller samarbeidende personell. (Grunnleggende 
helsefag/ambulanseoperative emner)  

3. Kandidaten handler i tråd med gjeldende lover, retningslinjer, avtaler 
og yrkesetiske retningslinjer. (Grunnleggende helsefag/etiske 
retningslinjer i Helse Sør-Øst)  

4. Kandidaten avgir konsise og relevante rapporter og dokumenterer bra.  
5. Kandidaten ivaretar pasientens vitale funksjoner på en god måte, ved å 

identifisere tegn og symptomer, samt kompensasjonsmekanismer i en 
tidlig fase og iverksette alle nødvendige tiltak. (Grunnleggende 
helsefag/ambulansemedisin)  

6. Kandidaten opprettholder de hygieniske prinsippene. (Grunnleggende 
helsefag)  

7. Kandidaten viser god kunnskap om us- metodikk, herunder 
systematisk us, identifiserer problemer, iverksetter tiltak og 
revurderer. Viser også god fysisk pasienthåndtering.  (Grunnleggende 
helsefag/ambulansemedisin)  

8. Kandidaten ivaretar egen og/eller andres HMS på en god 
måte. (Ambulanseoperative emner)  

9. Kandidaten planlegger for utstyrsbruk under oppdrag og 
bruker ambulansens utstyr på riktig måte. (Ambulanseoperative emner)  

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Ikke bestått 

 
1. Kandidaten viser seg ikke egnet for yrkesutøvelsen.  
2. Kandidaten evner ikke å kommunisere hensiktsmessig med pasienter, 

pårørende, annet helsepersonell eller samarbeidende 
personell. (Grunnleggende helsefag/ambulanseoperative emner)  

3. Kandidaten handler ikke i tråd med gjeldende lover, retningslinjer, 
avtaler og yrkesetiske retningslinjer. (Grunnleggende helsefag/etiske 
retningslinjer i Helse Sør-Øst)  

4. Kandidaten avgir mangelfulle rapporter, eller rapporterer/dokumenterer 
ikke i det hele tatt.  

5. Kandidaten evner ikke å ivareta pasientens vitale funksjoner på en god 
måte ved å identifisere tegn og symptomer, samt 
kompensasjonsmekanismer i en tidlig fase, og iverksette alle 
nødvendige tiltak. (Grunnleggende helsefag/ambulansemedisin)  

6. Kandidaten opprettholder kun delvis eller ikke i det hele tatt de 
hygieniske prinsippene. (Grunnleggende helsefag)  

7. Kandidaten viser ikke tilfredsstillende kunnskap om us- metodikk. 
Viser ikke tilfredsstillende pasienthåndtering, det være seg både fysisk 
håndtering av pasient og oppførsel overfor pasient, pårørende og andre 
samarbeidspartnere. (Grunnleggende helsefag/ambulansemedisin)  

8. Kandidaten evner ikke å ivareta egen og/eller andres 
HMS. (Ambulanseoperative emner) 

9. Kandidaten har ikke en plan for utstyrsbruk under oppdrag og/eller 
bruker ikke ambulansens utstyr på riktig måte. (Ambulanseoperative 
emner)  

 



LÆREPLAN I AMBULANSEFAGET 
VG3 / OPPLÆRING I BEDRIFT 
 
Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra 
Utdannings- og forskningsdepartementet med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande 
opplæringa (opplæringslova) § 3-4 første ledd. 
 
Gjelder fra 1. august 2008. 

 
Formål  
 
Ambulansefaget skal bidra til at lokalsamfunnet har beredskap ved akutt sykdom, forverring av kronisk sykdom, 
ulykker og katastrofer. Ambulansefaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen akuttmedisinsk behandling og 
transport av pasienter. Ambulansetjenesten er en del av spesialisthelsetjenesten og skal fungere som bindeledd 
mellom primærhelsetjeneste og sykehus.  
 
Opplæringen skal bidra til å ivareta sikkerheten og pasientenes vitale funksjoner under ambulanseoppdrag. Videre 
skal opplæringen utvikle evnen til å arbeide under tidspress og ofte under vanskelige og fysisk krevende forhold. 
Opplæringen skal utvikle evne til å arbeide selvstendig og til å kommunisere med og gi profesjonell omsorg til alle 
brukere. Opplæringen skal bidra til etisk bevisstgjøring og flerkulturell forståelse.  
 
Opplæringen skal være knyttet til det medisinske og operative fagfeltet og bidra til at ambulansearbeidere 
kan fungere godt i tverrfaglige akuttmedisinske team og i samarbeid med en kommunikasjonssentral. 
Videre skal opplæringen legge grunnlag for planlegging, gjennomføring, dokumentering og vurdering av 
daglige utfordringer i ambulansefaget.  
 
Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er ambulansearbeider. 

 
Struktur  
 
Ambulansefaget består av tre hovedområder. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i 
sammenheng. 
 
Oversikt over hovedområdene: 

Årstrinn Hovedområder 
Vg3 / opplæring 

i bedrift 
Grunnleggende helsefag Ambulansemedisin Ambulanseoperative emner 

 
Beskrivelse av hovedområdene 
 

Grunnleggende helsefag 
Hovedområdet handler om kroppens oppbygning og funksjon og pasienters fysiske og psykiske behov, 
pleietiltak og forebygging av smitte. Videre inkluderer hovedområdet profesjonell omsorg, kommunikasjon 
og samhandling med pasienter, pårørende og annet medisinsk personell. Etikk, hygiene, medikamentlære 
og relevant regelverk inngår.  

 
 
 
Ambulansemedisin 
Hovedområdet handler om sykehistorie, skademekanikk, enkel undersøkelse og akutt behandling av 
pasienter med ulike sykdommer og skader. Tegn og symptomer på sykdom og skade inngår også.  

 
 
Ambulanseoperative emner 
Hovedområdet handler om ambulansens innretning og utstyr og hvordan ambulanseoppdrag utføres på en 
trygg, effektiv og omsorgsfull måte. Videre omfatter det transport, overvåkning, rapportering og 



dokumentasjon. Det handler også om også redningstjenestens oppbygning og organisering. Videre 
omfatter hovedområdet samhandling, kommunikasjon og navigasjon. Bruk av ergonomiske prinsipper og 
forebygging av helseskade inngår også.  
 

Grunnleggende ferdigheter 
 
Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av 
fagkompetansen. I ambulansefaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:  
 
Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i ambulansefaget innebærer å kommunisere med ulike 
samarbeidspartnere. I tillegg vil det si å kunne diskutere og vurdere faglige løsninger og arbeidsprosesser. 
Det innebærer videre å kunne samhandle i team, ta ledelse på et skadested, kommunisere i stressede 

situasjoner og gi systematiske og relevante rapporter.   
Å kunne lese i ambulansefaget innebærer å følge prosedyrer, aktuell merking, relevant regelverk, 
instrukser og pasientrapporter. Det innebærer også å kunne sette seg inn i og forstå faglitteratur. 
 
Å kunne regne i ambulansefaget innebærer å beregne medikamenter. I tillegg innebærer det å kunne 
forstå skadeenergi og skademekanikk på skadestedet. Det innebærer også å kunne beregne forbruk og tid 
og forstå statistikk og budsjett. 
 
Å kunne bruke digitale verktøy i ambulansefaget innebærer å bruke medisinsk teknisk utstyr, digitale kart 
og navigasjonsutstyr og å kunne dokumentere og nyttiggjøre seg elektronisk pasientinformasjon. Det 
innebærer også å kunne bruke nettbaserte læremidler og samhandle med andre ved hjelp av digitale 
verktøy. 

 
Kompetansemål 
 

Etter Vg3 

Grunnleggende helsefag 

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne 

•  drøfte etiske dilemmaer knyttet til yrkesutøvelsen 

•  kommunisere med og vise profesjonell omsorg for pasienter og pårørende 

•  kommunisere med personer i en traumatisk og reaktiv krisesituasjon  

•  identifisere fysiske og psykiske behov hos pasienter og utføre nødvendige pleietiltak 

•  følge medisinskinskfaglig veiledning og instrukser fra den ansvarlige legen 

•  kommunisere om pasienters tilstand, avgi systematiske rapporter og sørge for nødvendig 
dokumentasjon  

•  observere medikamenters virkning i kroppen og håndtere medikamenter som brukes i 
ambulansetjenesten  

•  forebygge smittespredning og ivareta god hygiene under ambulansensulanseoppdrag og 
på ambulansestasjonen 

 

 

Ambulansemedisin 

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne 

•  innhente og forstå pasientens sykehistorie, skademekanikk, symptomer og tegn på 
sykdom 

•  utføre enkel undersøkelse, utføre akutte behandlingstiltak, reevaluere og overvåke 
pasienter  

•  identifisere tegn og symptomer på akutt sykdom, forklare utvikling i kroppen som kan true 
vitale livsfunksjoner, og iverksette nødvendige tiltak  



•  identifisere tegn og symptomer på akutt skade, forklare utvikling i kroppen som kan true 
vitale livsfunksjoner, og iverksette nødvendige tiltak  

•  identifisere tegn og symptomer på tilstander som kan true vitale livsfunksjoner hos gravide 
og fødende, og iverksette nødvendige tiltak  

•  identifisere tegn og symptomer på sykdommer og skader, forklare utvikling i kroppen som 
kan true barns vitale livsfunksjoner, og iverksette nødvendige tiltak  

•  identifisere tegn og symptomer på sykdommer og skader, ta hensyn til utviklingen i 
kroppen hos eldre pasienter og iverksette nødvendige tiltak  

•  iverksette nødvendige tiltak ved akutte psykiske lidelser og samhandle med pasienter 

•  iverksette nødvendige tiltak ved ulike fysiske funksjonshemminger 

•  identifisere tegn på livløshet og iverksette nødvendige tiltak  

•  håndtere situasjoner knyttet til døde pasienter  

 Ambulanseoperative emner  

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne 

•  planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere ambulanseoppdrag  

•  bruke moderne utstyr for kommunikasjon og navigasjon for å finne raskt fram til 
bestemmelsesstedet, og bruke dette utstyret til å kommunisere med og veilede andre  

•  følge prinsipper for organisering og ledelse på skadestedet og utføre arbeidsoppgaver som 
første ambulanseenhet  

•  ivareta egen og andres helse og sikkerhet under og etter ambulanseoppdrag  

•  arbeide i team, samhandle og kommunisere med andre under ambulanseoppdrag  

•  håndtere aggressive og truende personer  

•  samhandle med politiet under skarpe oppdrag  

•  utføre ambulanseoppdrag når pasienten er vanskelig tilgjengelig 

•  forflytte og transportere pasienter på en sikker og omsorgsfull måte 

•  samarbeide med kommunikasjonssentral og sykehus 

•  samarbeide med luftambulansetjenesten og redningshelikopter under ambulanseoppdrag 

•  følge gjeldende prosedyrer for ambulanseoppdrag forbundet med særlig risiko og 
redningstekniske behov 

•  utføre arbeidet i henhold til gjeldende regelverk og krav til profesjonell yrkesutøvelse  

•  følge ergonomiske prinsipper i yrkesutøvelsen 

•  bruke kvalitetssystemer og utføre arbeidet i tråd med gjeldende regelverk for helse, miljø 
og sikkerhet  

•  følge gjeldende prosedyrer for åstedsrapportering og innmelding av pasienter til 
mottakende ledd  

•  drøfte hva arbeidsprosesser og samarbeid i ambulanseteamet betyr for sikkerheten under 
utrykningskjøring  

•  drøfte trafikale situasjoner som har betydning for ambulansekjøringen  

•  gjøre rede for hva ambulansens innredning og oppbygning betyr for sikkerhet og 
driftspålitelighet 

•  følge prosedyrer og retningslinjer for lagerhold, bruk, rengjøring, kontroll og vedlikehold av 
utstyr  

 

 

Vurdering  
Vg3 ambulansefaget 
 
Bestemmelser for sluttvurdering: 
 

Hovedområder  Ordning 
 
Grunnleggende helsefag 
Ambulansemedisin 
Ambulanseoperative emner 

Alle skal opp til fagprøven, som normalt skal 
gjennomføres innenfor en tidsramme på fem 
virkedager.   



 
 
De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskrift til opplæringsloven.  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


