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Innhold i den praktiske fag- svenne- og kompetanse prøven: 

1) Tidsramme og leveringsfrister for oppgaven  

Planlegging Gjennomføring Vurdering/dokumentasjon 

   

 

2)Oppgaven – en beskrivelse av innhold og omfang:  

HER SKAL DET STÅ PASIENTOPPLYSNINGER / BAKGRUNNSINFORMASJON 

 

 

I planleggingsdelen din ber vi deg om følgende: 

 

 

I gjennomføringsdelen skal du:  

 

I egenvurderingen skal du besvare følgende:  

 

 

Generelt om dokumentasjonsdelen: 

• Sensorene skal ha en avsluttende samtale med deg slik at de kan stille deg 

oppklarende spørsmål.  Denne samtalen kan vare i inntil 60 minutter.   

• Sammen med deg vil sensorene belyse din praktiske og teoretiske forståelse av faget 

ditt, med utgangspunkt i de opplysningene som er gitt deg om din pasients tilstand 

på dag én. 

• Din muntlige og skriftlige faglige formidlingsevne vurderes både under planleggings-/ 

gjennomførings- og dokumentasjonsdelen.  

 

3)Oppgaven er basert på følgende kompetansemål:             



       Fagprøven din er bygget på de tre hovedmålene i læreplan i bedrift VG3 HFA. Dette 

betyr at du KAN, men ikke nødvendigvis skal, prøves i alle kompetansemålene som står i 

læreplanen. Du har selv ansvar for å sette deg inn i innholdet i læreplanen. 

På prøvestasjonen vil du minimum bli vurdert ut fra de følgende kompetansemålene : 

 

HELSEFREMMENDE ARBEID: 

• Sette i verk tiltak som fremmer mestring, helse og trivsel og som stimulerer til et 

aktivt liv     

• Tilrettelegge for ….. måltider som ivaretar brukernes helse og trivsel, og begrunne 

forslagene i tråd med norske anbefalinger for ernæring 

• Utføre sykepleietiltak ved sykdom og skade 

• Utføre hygienetiltak i tråd med gjeldende prosedyrer 

• Planlegge, gjennomføre og vurdere forebyggende og rehabiliterende pleie- og 

omsorgstiltak 

 

KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING:  

• Kommunisere med brukere og pasienter med ulik kommunikasjonsevne, det vil si at 

det forventes at du kommuniserer med dukka og tilpasser kommunikasjonen til 

dukkas sykdomsbilde. Kommunikasjonsformen under den praktiske gjennomføringen 

vil kunne veksle mellom følgende: 

1. Du kommuniserer med dukka som i et rollespill. Dersom 

du ønsker at dukka skal ha en «stemme» slik at dere kan 

føre dialog vil en av sensorene innta denne rollen. 

2. Alternativt kan du forklare til sensorene underveis hva 

du ville sagt eller gjort i de ulike situasjonene. 

• Følge gjeldende regelverk for taushetsplikt og personvern i helse- og sosialsektoren 

 

YRKESUTØVELSE: 

• Ivareta brukermedvirkning og samarbeid med pårørende 

• Yte profesjonell helsehjelp i tråd med gjeldende regelverk 

• Utføre arbeidet i tråd med yrkesetiske retningslinjer 

• Reflektere over egen praksis 

• Følge ergonomiske prinsipper i yrkesutøvelsen 

 



4) Kriterier for oppgavens/arbeidets vurderingsgrunnlag                                  

• Kandidaten tar i bruk fagstoff og fagkunnskap og benytter denne under hele prøven 

• Kandidaten viser forståelse for pasientens situasjon og bruker denne forståelsen til å 

begrunne valg 

• Kandidaten har god evne til hensiktsmessig kommunikasjon med pasient, kollega og 

pårørende 

• Kandidaten har god norsk skriftlig og muntlig språkforståelse, og kan uttrykke seg 

tydelig på norsk,  slik at ulike bruker- og samarbeidsgrupper forstår godt hva som 

formidles ut fra sine forutsetninger. 

• Kandidaten har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk 

• Kandidaten arbeider etter oppdaterte hygieniske prinsipper 

• Kandidaten har kunnskaper om kost, ernæring og væskeinntak tilpasset ulike 

diagnoser og kan veilede ut fra dette i tråd med norske anbefalinger 

• Kandidaten arbeider målrettet, har evne til fleksibilitét og har pasienten i sentrum 

• Kandidaten viser god evne til å planlegge, gjennomføre og vurdere eget arbeid 

• Kandidaten har evne til refleksjon – endringskompetanse 

• Kandidaten kjenner til – og kan følge – aktuelt lovverk og retningslinjer for yrket 

• Kandidaten har kjennskap til – og kan benytte – aktuelle hjelpemidler og medisinsk 

teknisk utstyr 

• Kandidaten jobber etter ergonomiske prinsipper 

• Kandidaten forstår at den skriftlige besvarelsen i planleggingsdelen skal sendes på 

mail til begge sensorer innen tidsfristen som oppgis i forkant av skrivetiden, og at 

dersom dette ikke skjer er prøven regnet som ikke bestått.  

 

 

Oppgavens kjennetegn på måloppnåelse – vurderingskriterier knyttet til 

oppgavens kompetansemål: 

Vurderings-

kriterier 

Måloppnåelse 

ved bestått 

meget godt 

Måloppnåelse 

ved bestått 

Måloppnåelse 

ved ikke bestått 

Kan foreslå og sette i 

verk tiltak rettet 

mot pasientens 

behov og 

sykdomsbilde 

Foreslår og 

gjennomfører en 

rekke gode tiltak, er 

proaktiv og viser 

klare tegn på å 

tenke helhetlig 

Foreslår og 

gjennomfører flere 

gode tiltak og greier 

i en del tilfeller å 

tenke helhetlig 

Har få, lite 

utfyllende eller ikke 

hensiktsmessige 

tiltak i flere av 

prøvens fire deler 



Har gode 

kunnskaper om kost, 

ernæring og væske 

og kan benytte 

kunnskapen aktivt 

Jobber ut fra 

nasjonale 

anbefalinger, kan 

foreslå/ tilberede/ 

veilede og begrunne 

ut fra dine 

kunnskaper om 

næringsstoffer og 

diagnoser 

Kjenner til flere 

gode kostråd og 

næringskilder og kan 

delvis foreslå, 

tilberede og veilede 

ut fra dine 

kunnskaper om 

næringsstoffer og 

diagnoser 

Kjenner i liten grad 

til gode kostråd, 

kjenner lite til gode 

næringskilder og kan 

i begrenset grad 

foreslå, tilberede og 

veilede ut fra dine 

kunnskaper om 

næringsstoffer og 

diagnoser 

Kjenner til og jobber 

etter oppdaterte 

hygieniske 

prinsipper 

 

Har god kunnskap 

/ferdigheter innen 

oppdaterte 

hygieniske 

retningslinjer 

Kan i en del tilfeller 

beskrive og jobbe 

etter oppdaterte 

hygieniske 

retningslinjer 

Viser lite / utdatert 

kunnskap / 

ferdigheter i 

hygieniske 

retningslinjer 

Har god muntlig og 

skriftlig norsk 

fremstillingsevne, 

forståelse for og 

kunnskaper om 

hvordan dette skal 

brukes i 

pasientarbeidet 

 

Har svært god 

muntlig og skriftlig 

fremstillingsevne i 

dokumentasjon og 

samhandling med 

pasient og andre 

aktører 

Har god muntlig og 

skriftlig 

fremstillingsevne i 

dokumentasjon og 

samhandling som 

ikke er til hinder 

eller skade for 

pasientsikkerhet 

Har muntlig og/ eller 

skriftlig 

fremstillingsevne i 

dokumentasjon og 

samhandling som 

kan være til hinder 

eller skade for 

pasientsikkerhet 

Kjenner til de 

vanligste 

lovparagrafer/plikter 

og retningslinjer en 

helsefagarbeider 

skal jobbe i henhold 

til 

Viser meget god 

teoretisk forståelse 

for disse og 

integrerer dem i ditt 

praktiske arbeid 

Viser god teoretisk 

forståelse for disse 

og integrerer dem i 

ditt praktiske arbeid 

Har i liten grad 

teoretisk  forståelse 

for disse og benytter 

deg heller ikke 

særlig av dem i 

praksis 

Har evne til og 

tilrettelegger for 

brukermedvirkning,

samarbeid og 

samhandling med 

Viser meget god 

teoretisk og praktisk 

forståelse for 

brukermedvirkning, 

tverrfaglig 

Viser god teoretisk 

og praktisk 

forståelse for 

brukermedvirkning, 

tverrfaglig 

Viser liten teoretisk 

og praktisk 

forståelse for 

brukermedvirkning, 

tverrfaglig 



pasient og andre 

aktører 

 

samarbeid og 

samhandling 

samarbeid og 

samhandling 

samarbeid og 

samhandling 

Viser evne til å 
reflektere over eget 
arbeid og har 
endrings-
kompetanse 

Viser meget god 
evne til endrings-
kompetanse og 
refleksjon 

Viser god evne til 
endrings-
kompetanse og 
refleksjon 

Viser liten evne til 
endrings-
kompetanse  og 
refleksjon 

Kjenner til og viser 
ergonomiske 
prinsipper i 
utøvelsen 

Tar i stor grad i bruk 
hjelpemidler og tar 
hensyn til egen 
kropp 

Tar i noen grad i 
bruk hjelpemidler og 
tar noe hensyn til 
egen kropp 

Tar i liten grad i bruk 
hjelpemidler og tar 
lite hensyn til egen 
kropp 

 

 

5) Bekreftelse på at oppgaven er gjennomgått 

Kandidaten har fått utlevert oppgaven til 
fag- svenne- kompetanseprøven av 
prøvenemnda 

 

Oppgaven har blitt gjennomgått av 
prøvenemnda. Kandidaten har forstått 
oppgaven og fått stille spørsmål til 
oppgaven 

 

Kandidaten har fremvist legitimasjon til 
prøvenemnda 

 

 

 

 

 

 

 



Kandidaten bekrefter på epost at prøvenemnda har tilrettelagt prøven i 

henhold til vedlagt dokumentasjon 

Prøven skal avholdes innenfor rammene av en normalarbeidstid hvis ikke 

annet er avtalt 

 

 

Avsluttende 

vurdering 

    

MB B IB Sted Dato 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


