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Høring – Endringer av læreplaner for Vg2 helsearbeiderfag og
Vg3 helsearbeiderfaget
3.1. Formålet for fagene
3.1. Spørsmål: Er de reviderte formålene dekkende for Vg2 helsearbeiderfag og
Vg3 helsearbeiderfaget?
Ja/nei
Ja
3.4.1. Tydeliggjøring av begrepet grunnleggende sykepleie
3.4.1. Spørsmål: Bidrar de reviderte og nye kompetansemålene til å tydeliggjøre
kompetansen innenfor grunnleggende sykepleie?
Ja/nei
Ja
3.4.2. Kompetanse innen anatomi, fysiologi og sykdomslære
3.4.2. Spørsmål: Er anatomi, fysiologi og sykdomslære godt nok ivaretatt i de
endrede kompetansemålene?
Ja/nei
Ja
3.4.3. Kompetanse om legemidler og legemiddelhåndtering
3.4.3. Spørsmål: Er kunnskap om legemidler og legemiddelhåndtering godt nok
ivaretatt i læreplanene?
Ja/nei
Ja
3.4.4. Kommunikasjon og samhandlingskompetanse på tvers av tjenestene
3.4.4. Spørsmål: Er kommunikasjon og samhandlingskompetanse på tvers av
tjenestene godt nok ivaretatt i læreplanene?
Ja/nei
Ja
3.4.5. Kompetanse i å dokumentere arbeid
3.4.5. Spørsmål: Er dokumentasjonsplikten tilstrekkelig ivaretatt i Vg2 og Vg3
planen?
Ja/nei
Ja

3.4.6. Kompetanse om velferdsteknologi
3.4.6. Spørsmål: Er velferdsteknologi godt nok ivaretatt i læreplanene?
Ja/nei
Ja
3.4.7. Helsearbeid knyttet til rus og psykisk helse
3.4.7. Spørsmål: Er rus og psykisk helse tilstrekkelig ivaretatt i læreplanene?
Ja/nei
Ja
3.4.8. Kompetansemål som er foreslått tatt ut av læreplanene
3.4.8. Spørsmål: Er kompetansemålene samlet sett dekkende for det faglige
innholdet i helsearbeiderfaget?
Ja/nei
Ja
Kommentar
Kommentarer til flg:
Kompetansemål som er foreslått tatt ut av Vg2 læreplanen
 lage trygge og sunne måltider for ulike brukere i tråd med norske anbefalinger om
ernæring (utgår)
Denne begrunnelsen om at det er få helsefagarbeidere som i dag tilbereder mat på
arbeidsplassen er ikke korrekt. Helsefagarbeideren tilbereder mat på arbeidsplassen idag og
disse målene er ivaretatt i vg3.
Vi vil spesielt påpeke at argumentasjonen om å ta ut enkelte kompetansemål ikke må gjøres
av hensyn til at læreplanene "ikke skal være for omfattende" -men av faglige hensyn.
Arbeidslivet etterspør kvalitet på helsefagarbeiderne - dette forventer vi at skolen vil levere.
Generell holdning og kommentar
Generelt positiv

