
 

 
 

 
 
 
 
 

Utdanningsdirektoratet 

 

Postboks 9359 Grønnland 

0135 Oslo 

 

 

 

 

Vår saksbehandler: 

Vår ref:  

Bjørg Ranang/Jarle Grumstad 

261618 

Vår dato: 

Deres ref.: 

Medlemsnr.: 

17.11.2011 

 

 

 

 

 

Høringssvar  - kryssløp Vg2 ambulansefag til Vg3 helsefagarbeiderfaget 
 

Norsk Sykepleierforbund (NSF) viser til høringsbrev med forslag til nytt kryssløp fra Vg2 

ambulansefag til Vg3 helsefagarbeiderfaget. Deres referanse 2011/5003. 

 

Forslaget har vært lagt frem og behandlet av styret i NSFs faggruppe for videregående 

opplæring. 

 

Utdanningsdirektoratet sier  " i og med at det faglige rådet anser at læreplanen for vg2 

ambulansefag har kompetansemål som i det meste dekker behovet for å kunne fortsette 

opplæringen i vg3 helsefagarbeider, er det faglig sett forsvarlig med et kryssløp" 

  

NSFs  vurdering 

Ambulansefag har 3 programfag; ambulansemedisin, grunnleggende helsefag og 

ambulanseoperative emner. Dette er ikke sammenfallende med programfagene 

helsefremmende, yrkesutøvelse og kommunikasjon i helsefagarbeiderfaget. Navnet på 

programfagene signaliserer en vidt forskjellig vinkling på utdanningene, noe som er helt 

naturlig.  

 

Ved å studere kompetansemålene på den enkelte studieretning viser de en stor mangel på 

kompetansemål i ambulansefaget som kan sidestilles med helsefagarbeideren.  

 

Ambulansefaget er en spissing og en spesialkompetanse tilhørende den prehospitale 

behandlingskjeden, mens helsefagarbeider tar utgangspunkt i å dekke generelle behov for 

helse- og sosialtjenester, med spesiell fokus på pleie og omsorg knyttet til kommunal sektor.  
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Noen eksempler på kompetansemål som programfagene på helsefagarbeideren dekker er; 

fremming av trivsel, fysisk og psykisk helse og pasientrettigheter, brukermedvirkning, pleieplan- 

individuelle planer, forebygging, kosthold, demonstrering av grunnleggende sykepleie, 

livskvalitet, habilitering/rehabilitering, kulturer og tradisjoner, sosial status osv. Disse 

kompetansemålene finnes ikke på ambulansefag. 

 

Sammenlignbare mål fra ambulansefag er sykdomslære, rapportering, smittespredning og 

ergonomiske prinsipper.  

 

  Konklusjon 

Forskjellen i  kompetansemål  for helsefagarbeider Vg3 og ambulansefag Vg2 er for store til at 

et kryssløp kan etableres. 

 

Skulle en til tross for dette ønske å etablere en slik overgang må det tilbys tilleggsmoduler. Vårt 

forslag er at disse modulene til sammen har en varighet på et halvt år, som ivaretar de 

kompetansemål ambulansefagarbeider mangler for å starte på vg3 helsefagarbeider. Slike 

moduler må inneholde fag fra vg2-læreplanen for helsefagarbeider som sykepleie, 

sykepleieprosess, sykepleieprosedyrer, ernæring og rehabilitering.  

  

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Eli Gunhild By Mette R. Dønåsen 
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