
 
 

Vestfold og Telemark fylkeskommune 

www.vtfk.no  

Fag- Svenne- Kompetanseprøve i 
Portørfaget 

Navn på kandidat  

Tidsramme 3 dager  

Prøvested/bedrift:  

 

                                      

Navn prøvenemndsmedlem: Telefon nr. 

Leder:   

Epost leder:   

Medlem:   

Epost medlem:   

Navn tilsynsrepresentant:  Telefon nr:  

Epost :   

 

 
INFORMASJON: 

http://www.vtfk.no/


 
 
Sted for avvikling av fag-/svenneprøven:  
 
Oppstart: Dato:   tidspunkt: kl. 
Oppmøtested:  

 

 
Fagprøven består av: 
 

• Planlegging av 3 tildelte caser. 6,5 timer til rådighet. 
 
Gjennomføring: 
 
Praktisk:  
 
Gjennomføringsdel 3 caser. Ca. 2,5 timer gjennomføring 
 

• Den kritisk syke pasienten (HLR) (Pasient eller dukke) 

• Transport medisinsk og eller kirurgisk pasient 

• Smittevern 

• Psykiatri/Rus/Aggresjonsproblematikk 

• Forebyggende brannvern/Beredskap 

• Brannslukking 
 
 

• Avfallshåndtering 

• Gasshåndtering 

• Logistikk (inkludert HMS og IKT) 

• Transport av prøver og blodprodukter 

• Medisinsk utstyr 

• Medisinhåndtering 
 
Det skal skrives refleksjonsnotat etter/for hver case. 1 time til rådighet for å skrive 
refleksjonsnotat etter hver case. 
 
Hospitalt arbeid i ordinær drift: 
 

• Primæroppdrag og rutiner på en vakt. 

• Pasienttransport 

• Prøvenemda kan velge å se bort fra enkelte oppgaver som kandidaten utfører for 
kolleger, men som ikke er en del av fagprøven.  

• Det skal føres skriftlig refleksjonsnotat for dagen 

• Inntil én dag i hospitalt arbeid 
 
 

Dokumentasjon 
 



 
• Kandidaten skal selv fylle ut vedlagt refleksjonsnotat i stikkordformat, for 

planleggingsdel og gjennomføringsdel. Et refleksjonsnotat pr case og et 
refleksjonsnotat pr dag, hospitalt. 

• Relevante kopier av utfylt avviksrapporter, bestillingsskjema og utfylt medisinskjema 
ved medisinutlevering ved endt arbeidsdag leveres til sensor, dersom dette er aktuelt.  

 
 
 
Egenvurdering: 
 

• Kandidaten skal vurdere det arbeidet som ble gjennomført i gjennomføringsdel på 
vedlagt refleksjonsnotat i stikkordformat på vedlagt skjema. Muntlig gjennomgang 
ved evaluering av fagprøve. Hva er kandidaten fornøyd med og hva er kandidaten ikke 
fornøyd med. 

• Begrunnelser for endring av arbeidet og forslag til hva som kunne blitt gjort 
annerledes. 

 
 

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse 
 

Prøvenemnd har ansvar for at kandidaten får et grunnlag for vurdering for fagprøven og 
kompetanseprøven. 
 
Fagprøven blir vurdert ut fra prøveoppgavene(Case), hospitalt arbeid og læreplan i portørfaget 
Vg3, mål fra de 3 hovedområdene: 

• Helsefremmende arbeid 

• Kommunikasjon og samhandling  Kompetansemål 

• Yrkesutøvelse 
 

 
Kompetansemål. 

•  Kritiske kompetansemål (merket med rødt i kompetansemål) må bestås. 

 
Helsefremmende arbeid 

•  i samarbeid med annet helse- og innsatspersonell, iverksette og begrunne tiltak ved akutt 
sykdom og skade. 
 
Kommunikasjon og samhandling 

•  følge gjeldende regelverk for taushetsplikt og personvern 
 

Yrkesutøvelse 

•  utføre førstehjelp og følge rutiner for varsling 
•  utføre brannvern og smittevern i samsvar med gjeldende regelverk 

 
Kandidaten skal kunne planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere eget arbeid, og 
prøvenemnda vil legge vekt på: 
 
 

✓ Kompetansemål, profesjonell yrkesutøvelse (egnethet) 
✓ Pasientsikkerhet 



 
✓ Taushetsplikt og personvern 
✓ Førstehjelp 
✓ Smittevern/Hygiene 
✓ HMS 
✓ Kommunikasjon og samhandling 
✓ Bruk av utstyr 
✓ Hvordan takle uforutsette hendelser 
✓ Kunnskap om transportveier 
✓ Kunnskap om og bruk av prosedyrer og interne forskrifter. 

 
 
 
 
Dette kjennetegner de ulike karakterene: 
 
 

Vurderingskriterier Bestått meget godt Bestått Ikke bestått 
 

Profesjonell 
yrkesutøvelse 
(egnethet) 

Viser praktiske 
kunnskap og 
forståelse om 
kompetansemål og 
forstår 
sammenhengen 
mellom teori og 
praksis. Opptrer 
profesjonelt i alle 
situasjoner og er 
meget godt egnet for 
utøvelse av faget 

Viser kunnskap om 
kompetansemål og 
gjennomfører 
oppdrag i henhold til 
dette. Opptrer 
profesjonelt i de 
fleste situasjoner og 
er godt egnet for 
utøvelse av faget 

Viser ikke 
tilfredsstillende 
kjennskap/kunnskap/kan 
ikke kompetansemål og 
gjennomfører oppdrag 
på en lite 
tilfredsstillende måte. 
Kandidaten opptrer lite 
profesjonelt og er ikke 
egnet for utøvelse av 
faget 
 
 
 
 

Pasientsikkerhet Sikkerheten blir 
meget godt ivaretatt. 
Kandidaten viser en 
dypere forståelse for 
pasientens/brukers 
situasjon. 
Behandlingsrelatert  
utstyr som følger 
pasienten under 
transport blir 
ivaretatt. Meget god 
informasjon 
 

Pasient/bruker blir 
tilfredsstillende 
ivaretatt. 
Behandlingsrelatert  
utstyr som følger 
pasienten under 
transport blir 
ivaretatt. 

Sikkerheten blir ikke 
ivaretatt og 
informasjonen var ikke 
tilstrekkelig. 
Behandlingsrelatert  
utstyr som følger 
pasienten under 
transport blir ikke 
ivaretatt på en 
tilfredsstillende måte. 

Taushetsplikt og 
personvern 

Overholder og 
reflekterer bevisst 
over taushetsplikt og 
personvern og utøver 

Overholder 
taushetsplikten, 
ivaretar personvern 

Bryter taushetsplikten og 
personvern 



 
dette etter gjeldende 
prosedyrer 

og utøver dette etter 
gjeldende prosedyrer  

Førstehjelp Viser strukturert og 
effektiv 
pasientundersøkelse 
i henhold til 
kompetansemål og 
gjeldende prosedyrer 
 

Strukturert 
pasientundersøkelse 
Gjør livreddende 
tiltak. 

Manglende livreddende 
tiltak 
Ufullstendig 
pasientundersøkelse 
 
 
 
 

 
 
 
Smittevern og 
hygiene 

Kandidaten 
opprettholder de 
hygieniske 
prinsippene på en 
meget god måte og 
viser en dypere 
forståelse for 
smittekjede og evner 
å utføre tiltak ift. 
denne. 
 

Kandidaten 
opprettholder de 
hygieniske 
prinsippene. 

Kandidaten jobber ikke 
etter hygieniske 
prinsipper. 

HMS Kandidaten ivaretar 
egen og 
pasientens/brukers 
sikkerhet på en 
meget god måte og 
viser forståelse for 
HMS gjennom hele 
fagprøven. 

Kandidaten ivaretar 
egen og 
pasientens/brukers 
sikkerhet på en god 
måte. 

Kandidaten ivaretar ikke 
egen og pasient/brukers 
sikkerhet. Viser ikke 
tilfredsstillende 
forståelse for HMS 
gjennom hele fagprøven. 

 
 
Kommunikasjon og 
samhandling 

Kandidaten 
kommuniserer med 
pasienter, pårørende, 
annet helsepersonell 
eller samarbeidende 
personell på en 
meget 
hensiktsmessig og 
god måte. Viser god 
omsorg og 
empatiske evner ved 
å målrette 
kommunikasjonen 
med pasienter og 
pårørende. Evner til 
og gi og ta imot 
konstruktiv kritikk. 

Kandidaten 
kommuniserer bra 
og uten 
misforståelser med 
pasienter, pårørende, 
annet helsepersonell 
eller samarbeidende 
personell. 

Kandidaten viser ikke 
tilfredsstillende 
kommunikasjons-
ferdigheter med 
pasienter, pårørende, 
annet helsepersonell 
eller samarbeidende 
personell. 
Det oppstår mulige 
misforståelser, som ikke 
avklares. 
 
 

Bruk av utstyr Kandidaten har 
meget god kjennskap 
til og bruker utstyr 

Kandidaten har god 
kjennskap til og 
bruker utstyr på en 

Kandidaten viser ikke 
tilstrekkelig kunnskap 
om og bruk av 



 
på en hensiktsmessig 
måte.  

tilfredsstillende 
måte. 
 

nødvendig og 
tilgjengelig utstyr. 
 
 
 
 
 

Hvordan takle 
uforutsette 
hendelser 

Kandidaten takler 
akutte og uforutsette 
situasjoner meget 
godt og løser 
oppgavene på en 
rolig og god måte. 

Kandidaten takler 
akutte og uforutsette 
situasjoner på en god 
måte. 

Kandidaten viser ikke 
tilstrekkelig 
beslutsomhet i en akutt 
eller uforutsette 
situasjon og er lite 
løsningsorientert. 

 
 
Kunnskap om 
transportveier og 
lokasjoner 

Meget god lokal 
kunnskap. Viser god 
kunnskap om 
alternative 
transportveier.  
 
 

God lokal kunnskap.  Viser ikke nødvendig 
lokal kunnskap om 
transportveier og 
lokasjoner. 

Kunnskap om, og 
bruk av prosedyrer 
og interne 
forskrifter. 
 

Benytter prosedyrer i 
henhold til vedtatt 
forskrifter. Noterer 
avvik ved behov. 
 

Har kunnskap om 
bruk av prosedyrer 
og interne forskrifter 
og følger disse. 

Viser ikke tilstrekkelig 
kunnskap om prosedyrer 
og interne forskrifter, og 
har avvik fra disse. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedrørende praktisk prøve i portørfaget 
 

Vi viser til oppmelding fra Vestfold og Telemark fylkeskommune, seksjon for fag- og 
yrkesopplæring og telefonsamtale med deg i dag om ovennevnte prøve. 
 
Fagprøven skal avholdes i perioden 30.07.2020 – 04.08.2020 
Du skal planlegge, gjennomføre, dokumentere et arbeid og vurdere deg selv. 
 

Tidsramme for fag-/svenneprøve og kompetanseprøve: 



 
 
Dato:   Oppmøte/planlegging fra kl.09.00-16.00 
Dato:  Gjennomføringsdel/praktisk (case) ca. 7 timer 
Dato:  Gjennomføringsdel/hospitalt arbeid/egenvurdering fra kl. 08.00-16.00 
 
Under hele fagprøven er ikke kandidaten en del av personalgruppe.  
Hjelpemidler som er brukt under opplæringen kan benyttes også under prøven 
 
 
Sensor(ene) fra prøvenemda er til stedet: 
Dato:  fra kl.09.00-10.00 
Dato:  under gjennomføringen av de 3 tildelte caser. 
Dato:  fra 08.00-16.00 (endringer kan forekomme) 
 

Du skal vurdere ditt eget arbeid med utgangspunkt i læreplanens kompetansemål og 
vurderingsgrunnlaget du får utlevert sammen med oppgaven.  
 

Det er viktig at du som skal opp til fag/svenneprøven kjenner læreplanen for faget og 
fagområdet godt før prøven avlegges. Læreplan i portørfaget finner du på følgende lenke: 
https://sokeresultat.udir.no/?query=vg3+l%C3%A6replaner 
 
Prøvenemnda har taushetsplikt både under og etter prøven, alle taushetsbelagte 
opplysninger behandles konfidensielt. 
 
Det må være en tilsynsperson på arbeidsplassen alle dagene. 
 
Hvis nødvendig med assistanse i den praktiske utførelsen – skal denne utføre det arbeidet den 
blir bedt om, ikke komme med forslag eller ta over. Veileder er ikke assistent denne dagen. 
 
De skriftlige dokumentasjonene skal leveres på mail til begge sensorene til avtalt tid. 
De skriftlige dokumentasjonene skal også skrives ut i 3 eksemplarer. En til hver sensor 
og en skal kandidaten beholde selv. 
 
Ta gjerne kontakt med undertegnede dersom det er noen spørsmål omkring 
fagprøven. 
 
 

Med hilsen 

Prøvenemnda i portørfaget 

 

Navn prøveleder:                                                                                                                                                            

Tlf. mobil:  

e-post:  

https://sokeresultat.udir.no/?query=vg3+l%C3%A6replaner


 
 

Prøvenemnd medlem:  

Tlf. mobil:  

e-post:  

 

 


