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Forord




Læreplanverket for videregående opplæring omfatter all opplæring under

	lov om videregående opplæring 
	lov om fagopplæring i arbeidslivet



Læreplanverket består av to deler:

1.	Læreplan, generell del, for grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring.
	Generell del angir overordnede mål og retningslinjer for den samlede virksomheten i grunnskolen og videregående opplæring.

2.	Læreplaner for videregående opplæring.


Denne læreplanen omfatter studieretningsfagene for videregående kurs I (VKI) ambulansefag.


Når læreplanene for hele opplæringsløpet foreligger, vil de enkelte læreplaner bli satt sammen 
til én læreplan for hvert løp. Det innebærer at det må foretas enkelte justeringer i kapittel 1 og
i vedlegg. I denne forbindelse vil det også bli vurdert om det er elementer i læreplanene som
overlapper hverandre. Språklig gjennomgang vil bli foretatt når den endelige planen foreligger.
Oversikt over opplæringstilbud og annen informasjon om videregående opplæring vil bli utgitt separat.

Departementet forventer at skolene i løpet av en overgangsperiode på 5 år fra 01.08.94 har
skaffet nødvendig utstyr til å kunne bruke informasjonsteknologi i opplæringen.

Denne læreplanen er midlertidig fastsatt fram til den endelige læreplan for det enkelte
opplæringsløp i studieretningen foreligger.


Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 17. april 1997
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Ambulanseopplæringen i Norge var tidligere regulert av NOU 1976:2. Ambulansefaget ble vedtatt lagt under lov om fagopplæring i arbeidslivet 2. januar 1996. Norge har med dette vedtaket fått en enhetlig nasjonal kompetansegivende opplæring av ambulansepersonell.

Ambulansetjenesten er et fagområde i stadig utvikling. Utviklingen av kvalitet innen fagområdet krever et nært samarbeid mellom skoleverket, ambulansetjenesten og andre fagmiljøer innen prehospital akuttmedisin. Etter sykehusloven er ambulansetjenesten en spesialisert helsetjeneste definert som: "Beredskap for eller transport i forbindelse med undersøkelse eller behandling av pasienter som på grunn av sykdom eller skade har behov for medisinsk behandling eller tilgang til medisinsk utstyr under transporten."

Det forventes at ambulansepersonell mestrer sine arbeidsoppgaver under varierende og tildels vanskelige operative forhold. Tjenesten utøves i stor grad utenfor sykehus og ofte uten eller bare med delvis assistanse fra andre deler av helsevesenet.

Ambulansefaget stiller store krav til fagarbeideren. Det stilles krav til teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter. Det stilles videre krav til personlig egnethet. Foruten evne til å kunne arbeide i team, må man kunne arbeide selvstendig. Det legges vekt på:
-	fysisk og psykisk styrke
-	evne til å vise medmenneskelighet og utvise respekt for andre menneskers egenverd
-	evne til å ivareta nødvendige sikkerhetsmessige forhold for å skape et akseptabelt sikkerhetsnivå for pasienter og personale
-	evne til å mestre ulike operative forhold
-	evne til å tilpasse seg medisinsk faglig veiledning og kontroll
-	evne til å ta ansvar for egen faglig utvikling

Ambulansepersonellets hverdag består av vanlige ambulanseoppdrag og oppdrag hvor sykdom eller skade kan være så alvorlig at pasientens liv er truet.

Ambulansetjenesten fungerer som bindeledd mellom primærhelsetjenesten og sykehuset. Personellet må ha et nært samarbeid med det øvrige personellet i helsevesenet og i andre utrykningsetater. 

I alt sitt arbeid må ambulansepersonellet vise evne til å reagere og handle ut fra gjeldende faglige, etiske og juridiske retningslinjer innenfor arbeidslivet generelt og helsetjenesten spesielt.


1.2	Inntakskrav

For å bli tatt inn på videregående kurs I ambulansefag må søkeren normalt ha bestått grunnkurs helse- og sosialfag eller tilsvarende. Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.

1.3	Varighet

Videregående kurs I ambulansefag er normalt 1-årig. 

1.4	Innhold

Videregående kurs I ambulansefag består av studieretningsfag, allmenne fag og valgfag. For nærmere detaljer vises det til vedlegg 1 om fag- og timefordeling.

Moduler
Læreplanen er delt inn i moduler for å kunne ivareta ulike gruppers behov for å bygge mindre deler av opplæringen sammen til en definert kompetanse (se vedlegg 1).

1.5	Kompetanse

Grunnlag for videre opplæring
Som hovedregel er fullført og bestått videregående kurs I grunnlag for å tegne lærekontrakt eller inntak til videregående kurs II i studieretningen. Det vises til tilbudsstrukturen for videregående opplæring.

Videregående kurs I på yrkesfaglige studieretninger er også grunnlag for å kunne bli tatt inn på et videregående kurs II (VKII) allmennfaglig påbygging.

Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.

Fagbrev og svennebrev 
For å oppnå fagbrev eller svennebrev, må det avlegges prøve i faget etter lov om fagopplæring i arbeidslivet og gjeldende forskrifter.

Annen yrkeskompetanse 
For yrkeskompetanse som ikke er knyttet til fagbrev eller svennebrev, får man vitnemål etter 3-årig videregående opplæring i skole.

Dokumentert delkompetanse
Kompetansebevis gis som dokumentasjon for fullført del av et fag (en modul eller  i særskilte tilfeller del av en modul).
Karakterbevis gis som dokumentasjon for bestått fag (fag som del av et kurs).


Generell studiekompetanse
Kravet til generell studiekompetanse er fullført og bestått 3-årig videregående opplæring med grunnkurs, videregående kurs I og videregående kurs II eller fagbrev/svennebrev. 
Dessuten kreves det kunnskaper tilsvarende et bestemt nivå i de felles allmenne fagene:


Årstimer
Gjennomsnitt uketimer
Norsk
523
14
Engelsk
187
5
Samfunnslære
75
2
Nyere historie
150
4
Matematikk
187
5
Naturfag
187
5
Til sammen
1309
35

Utgangspunktet for undervisningstimetallet er samlet timetall på årsbasis. Gjennomsnittlige uketimer er årstimetall dividert på 38. Jfr. arbeidstidsavtalen hvor det forutsettes at under-visningen skal legges over 190 dager fordelt på 38 uker.

De felles allmenne fagene fra grunnkurs og videregående kurs I på alle studieretninger gir delkompetanse i forhold til generell studiekompetanse.

For elever som har avsluttet fagopplæringen med fagbrev eller svennebrev eller annen yrkeskompetanse, er det mulig å få generell studiekompetanse ved å ta de resterende felles allmenne fag. 

Etter grunnkurs og videregående kurs I ved en av de yrkesfaglige studieretningene kan generell studiekompetanse oppnås også gjennom et VKII allmennfaglig påbygging. 
Elevene må da ta de resterende felles allmenne fag og i tillegg velge studieretningsfag fra studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag; til sammen minst 30 uketimer.







Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for studieretningsfagene

Elevene skal

·	kunne bruke utstyret i ambulansetjenesten på en forsvarlig måte

·	kjenne kravet til delegering fra medisinsk ansvarlig lege og kunne følge instruks og motta veiledning fra vedkommende

·	ha kunnskaper om de vitale livsfunksjonene og kroppens fysiologiske reaksjoner

·	kunne ivareta pasienters grunnleggende behov for pleie og omsorg og kunne bistå og støtte pasienter og pårørende

·	kunne tilfredsstille ambulansetjenestens krav til fysisk og psykisk styrke

·	ha kunnskaper om medikamentlære

·	kunne undersøke pasienter og kunne utføre en sikker og hensiktsmessig pasienttransport

·	ha kunnskaper om prehospital håndtering av pasienter

·	kunne opprettholde en forsvarlig hygiene og kunne ta hensyn til egen og andres helse og sikkerhet og det indre og ytre miljø

·	ha kunnskaper om internkontroll og kvalitetssikring

·	kunne følge prosedyrer og kunne bruke behandlingsprotokoller

·	kunne utføre akuttmedisinske ferdigheter på en trygg og sikker måte 

·	kunne føre nødvendig dokumentasjon og kunne avlegge rapport

·	kjenne egne muligheter og begrensninger og kunne ta ansvar for egen faglig utvikling

·	kunne ta ansvar for egen læring

·	ha kunnskaper om ulike operative forhold

·	kunne arbeide i team 

·	kunne kommunisere klart og tydelig
·	
med bakgrunn i kristne og humanistiske verdier kunne vise en atferd som fremmer likeverd og likestilling

·	kunne følge gjeldende faglige, etiske og juridiske retningslinjer

·	kunne bruke tilgjengelig informasjonsteknologi



2.2	Grunnleggende ambulansemedisin 


Mål 1	Fysiologi
Elevene skal ha kunnskaper om kroppens fysiologiske reaksjoner

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kjenne til forskjellen mellom det motoriske og det autonome nervesystemet

1b	kunne beskrive hovedtrekkene for leding og overføring av nerveimpulser

1c	kjenne til forskjellen mellom det sympatiske og det parasympatiske nervesystemet

1d	i hovedtrekk kunne beskrive de mekanismene som styrer og regulerer respirasjonen

1e	kunne forklare begrepene osmose, diffusjon og filtrasjon

1f	kunne gjøre rede for hovedtrekkene i og reguleringen av kroppens væske- og elektrolyttbalanse og kroppens temperaturbalanse

1g	kjenne til de mekanismene som styrer og regulerer hjerteaktivitet og blodtrykk

1h	i hovedtrekk kunne beskrive hjertets ledningssystem og impulsoverføring


Mål 2	Patofysiologi
Elevene skal ha  kunnskaper om kroppens regulerings- og kompensasjonsmekanismer

Hovemomenter
Elevene skal

2a	kunne  forklare begreper som beskriver forstyrrelser i kroppens likevekt (homeostase) som anoksi, hypoksi, hyperkapni, dehydrering, overvæsking og ph-forstyrrelser

2b	i hovedtrekk kunne forklare begrepet nedsatt allmenntilstand

2c	i hovedtrekk kunne forklare  kroppens vanligste regulerings- og kompensasjonsmekanismer ved ulike former for sirkulasjonssvikt - (hypovolemisk, kardiogent, septisk, nevrogent og anafylaktisk sjokk)

2d	i hovedtrekk kunne forklare de vanligste regulerings- og kompensasjonsmekanismene ved respirasjonssvikt

2e	kjenne til kroppens fysiologiske reaksjon på smerte


Mål 3	Pasientpleie
Elevene skal under ambulanseoppdrag kunne ivareta pasientenes pleie- og omsorgsbehov på en faglig og etisk forsvarlig måte

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne drøfte betydningen av medmenneskelighet og menneskeverd

3b	kunne gjøre rede for og overholde taushetsplikten

3c	kunne ivareta pasienters rettigheter ved å iverksette nødvendige tiltak

3d	kunne identifisere pasienters behov for pleie og omsorg og kunne imøtekomme dette behovet ved å iverksette tiltak

3e	kunne kommunisere pasienters behov til andre ledd i behandlingskjeden

3f	kunne bruke ambulansens hjelpemidler for stell og pleie

3g	kunne forklare de vanligste aldersforandringene i kroppen, og vite hvordan disse kan påvirke helse og funksjonsdyktighet

3h	kunne hjelpe pasienter med fysisk funksjonssvikt, og kjenne til de tekniske hjelpemidlene pasientene bruker

3i	kunne velge hensiktsmessig og riktig transportleie avhengig av pasientens tilstand

3j	kunne beskytte seg selv, pasienten og andre mot smitte ved å iverksette tiltak






Mål 4	Medikamentlære
Elevene skal ha kunnskaper om hvordan medikamenter tilføres, virker og omsettes i kroppen. De skal ha kunnskaper om hvordan mekikamenter skal håndteres i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer

Hovedmomenter
Elevene skal 

4a	kjenne til lover, forskrifter og retningslinjer som regulerer medikamenter og håndtering av disse

4b	kjenne de vanligste legemiddelgruppene

4c	kunne anvende legemiddelhåndbøker som hjelpemidler

4d	kunne gjøre rede for  ulike administrasjonsmåter for medikamenter, og i hovedtrekk kunne forklare hvordan medikamenter tas opp, fordeles, virker, nedbrytes og utskilles fra kroppen

4e	kunne forklare begrepene indikasjon, kontraindikasjon, bivirkning, forsiktighetsregler, komplikasjon, interaksjon og opphoping (akkumulasjon)

4f	kjenne til medikamenters substansnavn og preparatnavn, herunder synonyme medikamenter

4g	i hovedtrekk kunne gjøre rede for de vanligste medikamentene som brukes i prehospital akuttmedisinsk behandling

4h	kjenne begrepene for beregning av mengde, styrke og dosering 

4i	kunne merke opptrukket medikament og oppbevare dette forskriftsmessig, dersom det ikke blir administrert umiddelbart

4j	kunne forklare prinsippene for og framgangsmåten ved legeassistanse ved  ulike administrasjonsmåter for medikamenter

4k	kunne forklare hvordan medikamentbehandling skal dokumenteres i ambulansejournal 

4l	kunne forklare rutiner for bestilling, oppbevaring, kontroll og kassasjon av medikamenter i ambulansetjenesten




Mål 5	Undersøkelsesmetodikk
Elevene skal kunne anvende systematisk undersøkelsesmetodikk for raskt å kunne identifisere relevante tegn og symptomer og andre opplysninger  av betydning for den videre håndtering av pasienter

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	forstå betydningen av å unngå forsinkelse av den endelige pasientbehandlingen ved å handle raskt og effektivt

5b	kjenne prinsipper for kommunikasjon med pasienter, pårørende og andre

5c	kunne bruke kroppens normaltilstand som utgangspunkt for undersøkelse av pasienter

5d	kunne gjøre rede for begrepene tegn og symptomer

5e	kunne forklare og i øvingssituasjoner utføre systematisk primærundersøkelse av pasienters vitale livsfunksjoner (bevissthet, respirasjon og sirkulasjon)

5f	kunne forklare og i øvingssituasjoner utføre systematisk sekundærundersøkelse av pasienter ved opptak av sykehistorie og fysisk undersøkelse

5g	kunne forklare forskjeller i undersøkelsesmetodikk i forhold til syke og skadde pasienter

5h	kunne forklare prinsippene for vurdering av skademekanikk

5i	kunne forklare begrepene "load and go" og "stay and treat" 

5j	kunne føre ambulansejournal og annen dokumentasjon som anvendes i ambulansetjenesten

5k	kunne håndtere pasientdokumentasjon i samsvar med forskrift for medisinske journaler

5l	kjenne innholdet i en systematisk åstedsrapport, innmelding om pasient og rapport ved avlevering


Mål 6	Internkontroll og kvalitetssikring
Elevene skal ha grunnleggende kunnskaper om oppbygningen og anvendelsen av prosedyrer og behandlingsprotokoller i ambulansetjenesten herunder kunnskaper om avvikshåndtering

Hovedmomenter
Elevene skal

6a	kjenne til bestemmelser som regulerer internkontroll og kvalitetssikring i helsevesenet

6b	kunne gjøre rede for begrepene internkontroll og kvalitetssikring

6c	kunne gjøre rede for begrepene prosedyre og behandlingsprotokoll

6d	kunne gjøre rede for hva som menes med medisinsk faglig ansvarlig lege

6e	kjenne til lover og regler som regulerer utførelse av legedelegerte oppgaver

6f	kunne forklare de begrepene som brukes i prosedyrer og behandlingsprotokoller, særlig hensikt/virkning, indikasjon, kontraindikasjon, utførelse/tiltak, forsiktighetsregler, rapport, overvåking, dokumentasjon, funksjonskontroll/etterkontroll og avvikshåndtering

6g	kunne gjøre rede for tiltak ved avvik fra prosedyrer og behandlingsprotokoller

6h	kjenne rutiner for evaluering og oppdatering av prosedyrer og behandlingsprotokoller


Mål 7	Forebyggende og helsefremmende virksomhet
Elevene skal kunne bruke sine faglige kunnskaper til opplysning og undervisning

Hovedmomenter
Elevene skal 

7a	kunne forstå betydningen av forebyggende og helsefremmende arbeid og kunne delta i slikt arbeid 

7b	kjenne til metoder for utadrettet opplysnings- og undervisningsarbeid, spesielt innen emnene grunnleggende hjerte-lungeredning, førstehjelp ved ulykker og tiltak for å forebygge ulykker

7c	kunne samarbeide med andre instanser om forebyggende virksomhet


Mål 8	Stress- og krisereaksjoner
Elevene skal ha kunnskaper om hvordan stress og kriser kan påvirke mennesker og om hvordan de skal forholde seg til andres og egne stressreaksjoner

Hovedmomenter
Elevene skal 

8a	kunne definere begrepene stress og krise og kjenne de vanligste årsaker til stress- og krisereaksjoner

8b	kjenne til hvordan mennesker kan reagere på "sterke opplevelser", både umiddelbare reaksjoner og ettervirkninger, og hvordan disse kan bearbeides

8c	vite hvordan de bør opptre overfor mennesker i sorg og krise
2.3	Vitale livsfunksjoner


Mål 1	Bevissthet
Elevene skal ha kunnskaper om ulike årsaker til forstyrrelser i bevisstheten og i øvingssituasjoner kunne utføre prehospital håndtering av pasienter med påvirket bevissthet

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne gjenkjenne og forklare tegn og symptomer på bevissthetsforstyrrelser

1b	i hovedtrekk kunne forklare de vanligste årsaker til bevissthetsforstyrrelser

1c	kunne gjøre rede for prehospital håndtering av pasienter med ulike grader av påvirket bevissthet

1d	kjenne til bruk av "Glasgow Coma Scale" for rapportering og dokumentasjon av pasienters bevissthetstilstand

1e	i øvingssituasjoner kunne utføre prehospital håndtering av pasienter med bevissthetsforstyrrelser


Mål 2	Respirasjon
Elevene skal ha kunnskaper om respirasjonsforstyrrelser og i øvingssituasjoner kunne utføre prehospital håndtering av pasienter med ulike respirasjonsforstyrrelser

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne gjenkjenne og forklare tegn og symptomer på luftvegshindringer og andre respirasjonsforstyrrelser

2b	i hovedtrekk kunne forklare ulike pustemønstre og kunne vurdere pasienters respirasjon

2c	i hovedtrekk kunne gjøre rede for  de vanligste årsaker til respirasjonsforstyrrelser

2d	kunne gjøre rede for prehospital håndtering av pasienter med ulike respirasjons-forstyrrelser

2e	raskt kunne fastslå om pasientens luftveg er åpen eller om det er manifeste eller truende luftvegshindringer

2f	kunne etablere frie luftveger 


2g	kunne legge inn svelgtube

2h	kunne legge pasienter i stabilt sideleie

2i	kunne bruke det vanligste utstyret for suging i munnhule og i endotracheal tube

2j	mestre munn-til-munnmetoden, munn-til-maskemetoden og ventilering med maske og bag

2k	kunne forklare prinsippene og framgangsmåten for assistering ved endotracheal intubasjon

2l	kunne plassere pasienter med respirasjonsforstyrrelser i korrekt leie

2m	kunne håndtere utstyr for oksygenbehandling etter gjeldende sikkerhetskrav, kunne regne ut beholdning og forbruk og kunne administrere oksygen

2n	kunne forklare prinsippene og framgangsmåten for  C-PAP behandling

2o	kunne forklare prinsippene og framgangsmåten for forstøverbehandling

2p	kunne bruke de vanligste typer automatiske ventilatorer som benyttes i ambulanser

2q	kunne dekke penetrerende sår ved thorax-skade

2r	kunne stabilisere utstabil thorax-vegg


Mål 3	Sirkulasjon
Elevene skal ha kunnskaper om sirkulasjonsforstyrrelser og i øvingssituasjoner kunne utføre prehospital håndtering av pasienter med sirkulasjonsforstyrrelser

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne forklare ulike tegn og symptomer på sirkulasjonsforstyrrelser

3b	i hovedtrekk kunne gjøre rede for de vanligste årsaker til sirkulasjonsforstyrrelser

3c	kunne gjøre rede for prehospital håndtering av pasienter med ulike sirkulasjonsforstyrrelser

3d	kunne plassere pasienter med ulike sirkulasjonsforstyrrelser i korrekt leie

3e	kunne gjenkjenne og forklare tegn og symptomer på blødninger og andre væsketaps-tilstander og kjenne ulike årsaker til dette

3f	kunne vise hvordan utvendige blødninger kan stanses

3g	kunne forklare prinsippene og framgangsmåten for innleggelse av perifere venekanyler 

3h	i hovedtrekk kunne gjøre rede for de infusjonsvæsker som vanligvis anvendes i ambulansetjenesten

3i	kunne koble infusjonssett til pose og flaske og kunne beregne infusjonshastighet

3j	kunne forklare prinsippene og framgangsmåten for infeksjonsbehandling i ambulansetjenesten også under kalde værforhold

3k	kunne gjenkjenne og forklare tegn og symptomer på overvæsking

3l	kunne forklare prosedyre for bruk av antisjokkbukse 

3m	kunne forebygge hypotermi ved å iverksette tiltak


Mål 4	Hjerte-lungeredning (HLR)
Elevene skal ha kunnskaper om hjerte-lungeredning og i øvingssituasjoner kunne utføre hjerte-lungeredning 

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kjenne til ulike årsaker til plutselig /uventet livløshet hos voksne og barn

4b	raskt kunne fastslå om en pasient er bevisstløs, uten respirasjon og uten sirkulasjon

4c	kunne utføre grunnleggende hjerte-lungeredning selvstendig og i team, herunder kunne bruke halvautomatisk defibrillator

4d	kunne assistere ved avansert hjerte-lungeredning 

4e	kunne gjøre rede for tiltak ved uventet dødsfall hos barn

4f	kunne bruke "Utstein-skjema" for dokumentasjon ved hjertestans


Mål 5	Overvåkning
Elevene skal ved hjelp av klinisk observasjon og monitorering kunne oppdage endringer i pasientens tilstand

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	kunne følge endringer i pasientens vitale livsfunksjoner ved hjelp av klinisk observajon

5b	kunne identifisere og forklare sinusrytme og vanlige hjerterytmeforstyrrelser som bradykardi, ekstrasystoler, ventrikkel tachykardi/flimmer og asystoli

5c	kunne overvåke ved hjelp av pulsoksimeter

5d	kunne måle blodtrykk automatisk og manuelt

5e	kunne bruke utstyr for måling av blodsukker

5f	kunne  bruke utstyr for måling av kroppstemperatur

5g	kunne telle puls og vite hvilke steder på kroppen puls kan telles

5h	kunne vidererapportere opplysninger til neste ledd i behandlingskjeden



2.4	Sykdomslære


Mål 1	Prehospital håndtering av pasienter med akutt sykdom
Elevene skal ha kunnskaper om prehospital håndtering av pasienter med akutt sykdom

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne gjøre rede for undersøkelse av akutt syke pasienter med vekt på intervju og opptak av aktuell sykehistorie

1b	kunne gjenkjenne tegn og symptomer som viser at vitale livsfunksjoner kan være truet

1c	i hovedtrekk kunne gjøre rede for prehospitale behandlingstiltak 

1d	kunne gjøre rede for spesielle forhold knyttet til forflytting, transport og overvåking av pasienter

1e	kunne gjøre rede for hvordan observasjoner og iverksatte tiltak skal rapporteres og dokumenteres




Mål 2	Hodepine og nevrologiske utfall
Elevene skal ha kunnskaper om hvordan påvirket bevissthet, hodepine, lammelser, plutselig oppståtte talevansker og andre nevrologiske utfall kan være tegn og symptomer på sykdomstilstander som kan true vitale livsfunksjoner og om prehospital håndtering i forhold til dette

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	i hovedtrekk kunne forklare hvordan sykdommer i sentralnervesystemet kan påvirke bevissthetstilstanden

2b	i hovedtrekk kunne forklare hodepine som symptom og kunne gjøre rede for de vanligste blødningstilstandene i hjernen

2c	kunne gjenkjenne og forklare lammelser, plutselige talevansker og nevrologiske utfall som tegn og symptomer og i hovedtrekk kunne gjøre rede for tilknyttede sykdomstilstander

2d	kunne gjøre rede for  prehospital håndtering av pasienter med ulike problemer knyttet til hodepine og nevrologiske utfall


Mål 3	Svimmelhet
Elevene skal ha kunnskaper om hvordan svimmelhet kan være tegn og symptom på sykdomstilstander som kan true vitale livsfunksjonere og om prehospital håndtering i forhold til dette 

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne forklare svimmelhet som tegn og symptom, og i hovedtrekk kunne gjøre rede for sykdomstilstander som kan forårsake svimmelhet

3b	kunne gjøre rede for prehospital håndtering av pasienter med ulike problemer knyttet til svimmelhet


Mål 4	Synkope
Elevene skal ha kunnskaper om hvordan synkope kan være tegn og symptom på sykdomstilstander som kan true vitale livsfunksjoner og om prehospital håndtering i forhold til dette

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kunne gjenkjenne synkope som tegn og symptom, og i hovedtrekk kunne gjøre rede for sykdomstilstander som kan forårsake synkope eller synkopetendens

4b	kunne gjøre rede for prehospital håndtering av pasienter med synkope eller synkopetendens


Mål 5	Kramper
Elevene skal ha kunnskaper om hvordan kramper kan være tegn og symptom på sykdomstilstander som kan true vitale livsfunksjoner og om prehospital håndtering i forhold til dette

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	kunne forklare kramper som tegn og symptom, og i hovedtrekk kunne gjøre rede for sykdomstilstander som kan forårsake kramper

5b	kunne gjøre rede for prehospital håndtering av pasienter med kramper eller krampetendens


Mål 6	Kvalme og oppkast
Elevene skal ha kunnskaper om hvordan kvalme og oppkast kan være tegn og symptomer på sykdomstilstander som kan true vitale livsfunksjoner og om prehospital håndtering i forhold til dette

Hovedmomenter
Elevene skal

6a	kunne forklare kvalme og oppkast som tegn og symptomer, og i hovedtrekk kunne gjøre rede for sykdomstilstander som kan forårsake kvalme og oppkast

6b	kunne gjøre rede for prehospital håndtering av pasienter med ulike problemer knyttet til kvalme og oppkast


Mål 7	Magesmerter
Elevene skal ha kunnskaper om hvordan magesmerter kan være symptom på sykdomstilstander som kan true vitale livsfunksjoner og om prehospital håndtering i forhold til dette

Hovedmomenter
Elevene skal 

7a	kunne forklare magesmerter som symptom, og i hovedtrekk kunne gjøre rede for sykdomstilstander som kan forårsake magesmerter

7b	kunne gjøre rede for prehospital håndtering av pasienter med ulike problemer knyttet til  magesmerter


Mål 8	Avføring
Elevene skal ha kunnskaper om hvordan unormal avføring kan være tegn og symptom på sykdomstilstander som kan true vitale livsfunksjoner og om prehospital håndtering i forhold til dette

Hovedmomenter
Elevene skal 

8a	kunne forklare langvarig diaré som tegn og symptom, og i hovedtrekk kunne forklare patofysiologi med vekt på forståelse av væsketap og mulige elektrolyttforstyrrelser

8b	kunne identifisere tegn på blødning og kunne gjøre rede for sykdomstilstander som kan forårsake blødning i mage- og/eller tarmsystemet

8c	i hovedtrekk kunne gjøre rede for sykdomstilstander som kan forårsake obstipasjon 

8d	kunne gjøre rede for prehospital håndtering av pasienter med ulike problemer knyttet til  unormal avføring


Mål 9	Brystsmerter
Elevene skal ha kunnskaper om hvordan brystsmerter kan være symptom på sykdomstilstander som kan true vitale livsfunksjoner og om prehospital håndtering i forhold til dette

Hovedmomenter
Elevene skal

9a	kunne forklare brystsmerter som symptom

9b	i hovedtrekk kunne gjøre rede for sykdomstilstander som kan forårsake brystsmerter

9c	kunne gjøre rede for prehospital håndtering av pasienter med ulike typer av problemer knyttet til brystsmerter


Mål 10  Forstyrrelser i blodsukkernivået
Elevene skal ha kunnskaper om hvordan lavt og høyt blodsukkernivå kan være en trussel mot pasienters vitale livsfunksjoner og om prehospital håndtering i forhold til dette

Hovedmomenter
Elevene skal

10a	i hovedtrekk kunne gjøre rede for sykdomstilstanden diabetes mellitus

10b	kunne gjenkjenne og forklare tegn og symptomer på hypoglykemi og hyperglykemi og i hovedtrekk kunne gjøre rede for patofysiologi knyttet til dette

10c	kunne gjøre rede for prehospital håndtering av pasienter med problemer knyttet til  lavt og høyt blodsukkernivå


Mål 11  Vannlatingsproblemer
Elevene skal ha kunnskaper om hvordan vannlatingsproblemer kan være tegn og symptomer på sykdomstilstander som kan true pasienters vitale livsfunksjoner og om prehospital håndtering i forhold til dette

Hovedmomenter
Elevene skal

11a	kunne forklare synlig blod i urinen som tegn og symptom på sykdomstilstand

11b	kunne forklare økt og/eller ufrivillig vannlating som tegn og symptomer på sykdomstilstand

11c	kunne forklare mangelfull eller ingen vannlating som tegn og symptomer på sykdoms-tilstand

11d	i hovedtrekk kunne gjøre rede for tiltak knyttet til akutt nyresvikt

11e	kunne gjøre rede for prehospital håndtering av pasienter med vannlatingsproblemer


Mål 12  Ryggsmerter
Elevene skal ha kunnskaper om ryggsmerter som tegn og symptomer på sykdoms-tilstander som kan true pasienters vitale livsfunksjoner og/eller funksjonsdyktighet og om prehospital håndtering i forhold til dette

Hovedmomenter
Elevene skal

12a	kunne forklare ryggsmerter som tegn og symptom

12b	i hovedtrekk kunne gjøre rede for sykdomstilstander som kan true kroppens motoriske funksjon

12c	kunne gjøre rede for prehospital håndtering av pasienter med ryggsmerter





Mål 13  Forgiftninger
Elevene skal ha kunnskaper om de vanligste typer forgiftninger som kan være en trussel mot pasienters vitale livsfunksjoner og om prehospital håndtering i forhold til dette

Hovedmomenter
Elevene skal

13a	kunne gjenkjenne og forklare tegn og symptomer på alvorlige og livstruende forgiftninger

13b	i hovedtrekk kunne beskrive patofysiologien ved alvorlige og livstruende forgiftninger

13c	kunne gjøre rede for prehospital håndtering av pasienter med ulike tegn og symptomer på forgiftninger


Mål 14  Allergiske reaksjoner
Elevene skal ha kunnskaper om allergiske reaksjoner som kan være en trussel mot pasienters vitale livfunksjoner og om prehospital håndtering i forhold til dette

Hovedmomenter
Elevene skal

14a	kunne gjenkjenne og forklare tegn og symptomer på allergiske reaksjoner og i hoved-trekk kunne gjøre rede for patofysiologi knyttet til dette

14b	kunne gjøre rede for prehospital håndtering av pasienter med ulike problemer knyttet til allergiske reaksjoner


Mål 15  Feber, utslett og/eller nakkestivhet
Elevene skal ha kunnskaper om hvordan feber, utslett og/eller nakkestivhet kan være tegn og symptom på infeksjonstilstand som kan true de vitale livsfunksjoner og om prehospital håndtering i forhold til dette

Hovedmomenter
Elevene skal

15a	kunne gjenkjenne og forklare feber, utslett og/eller nakkestivhet som tegn og symptomer på infeksjonstilstander

15b	i hovedtrekk kunne gjøre rede for de vanligste alvorlige infeksjonstilstandene 

15c	kunne gjøre rede for prehospital håndtering av pasienter med problemer knyttet til feber, utslett og/eller nakkestivhet


Mål 16  Obstetrikk og gynekologiske tilstander
Elevene skal ha kunnskaper om problemstillinger i tilknytning til svangerskap, fødsel og akutte gynekologiske tilstander som kan representere en trussel mot de vitale livsfunksjoner og om prehospital håndtering i forhold til dette

Hovedmomenter
Elevene skal

16a	kunne innhente og nyttiggjøre seg informasjon om svangerskapet og kvinnens tilstand forøvrig 

16b	kunne forklare fremgangen i en normal fødsel

16c	kunne ta hensyn til kvinnens fysiske og psykiske behov

16d	kunne arbeide i team med jordmor og/eller lege og kunne assistere ved fødsel

16e	kjenne egen begrensning i forhold til håndtering av mor og barn, og forstå betydningen av å tilkalle nødvendig assistanse

16f	kjenne til vurdering av nyfødte etter Apgar score

16g	kunne utføre førstehjelp overfor et nyfødt barn

16h	kunne observere et nyfødt barn, kunne tilfredsstille dets umiddelbare behov og kunne forebygge utvikling av komplikasjoner

16i	kjenne til de vanligste komplikasjoner i forbindelse med graviditet, fødsel og barseltid spesielt med hensyn til sirkulasjonssvikt og smerter

16j	kunne gjøre rede for prehospital håndtering dersom det oppstår problemer eller komplikasjoner i forbindelse med graviditet, fødsel og barseltid spesielt med hensyn til sirkulasjonssvikt og smerter

16k	kunne gjøre rede for prehospital håndtering av pasienter med tegn og symptomer på akutt svangerskapsforgiftning

16l	kunne gjøre rede for prehospital håndtering av kvinner med akutt underlivsblødning og/eller sterke magesmerter


Mål 17  Psykiske avvik
Elevene skal ha kunnskaper om ambulanseoppdrag hvor pasienter har psykiske avvik

Hovedmomenter
Elevene skal

17a	kunne identifisere tegn og symtomer på psykiske avvik

17b	kunne gjøre rede for hvordan de skal møte mennesker med psykiske avvik, særlig aggressive mennesker og mennesker som er en trussel for seg selv og/eller andre

17c	kjenne lover og regler som brukes ved tvangsinnleggelse


Mål 18  Prehospital håndtering av barn med akutt sykdom
Elevene skal ha kunnskaper om prehospital håndtering av barn med akutt sykdom

Hovedmomenter
Elevene skal 

18a	kunne forklare prinsipper for kommunikasjon med barn og deres pårørende 

18b	kunne undersøke barn og raskt gjenkjenne tegn og symptomer som kan tyde på at det foreligger en trussel mot de vitale livsfunksjoner

18c	kunne gjøre rede for prehospitale behandlingstiltak som kan iverksettes overfor barn

18d	kunne gjøre rede for spesielle forhold vedrørende forflytting, transport og overvåking av barn

18e	kunne gjøre rede for hvordan observasjon og iverksatte tiltak skal dokumenteres og rapporteres 


Mål 19  Akutte sykdomstilstander hos barn
Elevene skal ha kunnskaper om sykdomstilstander som kan representere en trussel mot barnets vitale livsfunksjoner og om prehospital håndtering i forhold til dette

Hovedmomenter
Elevene skal

19a	i hovedtrekk kunne gjøre rede for pusteproblemer hos barn og kunne gjøre rede for prehospital håndtering i forhold til dette

19b	i hovedtrekk kunne gjøre rede for krampetilstander hos barn og kunne gjøre rede for prehospital håndtering i forhold til dette

19c	i hovedtrekk kunne gjøre rede for akutte infeksjonstilstander hos barn og kunne gjøre rede for prehospital håndtering i forhold til dette

19d	i hovedtrekk kunne gjøre rede for akutte forgiftningstilstander og/eller allergiske reaksjoner hos barn og kunne gjøre rede for prehospital håndtering i forhold til dette

19e	i hovedtrekk kunne gjøre rede for tegn og symptomer på væsketaptilstander hos barn og  kunne gjøre rede for prehospital håndtering i forhold til dette


2.5	Akutte skader


Mål 1	Prehospital håndtering av pasienter med akutte skader
Elevene skal ha kunnskaper om prehospital håndtering av pasienter med akutte skader og i øvelsessituasjoner kunne undersøke pasienter

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne gjøre rede for undersøkelser av akutt skadde pasienter med vekt på fysisk undersøkelse og vurdering av skademekanikk

1b	i øvingssituasjoner raskt kunne utføre systematisk undersøkelse av pasienter med ulike typer av akutte skader

1c	kunne gjøre rede for eventuell nødvendig prioritering blant pasienter som har behov for behandling og transport 

1d	i hovedtrekk kunne gjøre rede for prehospitale behandlingstiltak 

1e	kunne gjøre rede for spesielle hensyn som må tas ved forflytting, transport og overvåking av pasienter 

1f	kunne gjøre rede for dokumentasjon og rapportering av observasjoner og tiltak


Mål 2	Akutte hodeskader
Elevene skal ha kunnskaper om hvordan hodeskader kan true pasienters vitale livsfunksjoner og om prehospital håndtering i forhold til dette

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne gjenkjenne og forklare ulike tegn og symptomer på hodeskade

2b	kunne fastslå bevissthetsforstyrrelser 

2c	i hovedtrekk kunne gjøre rede for og forklare de vanligste typer hodeskader

2d	kunne forklare de vanligste farer eller komplikasjoner ved hodeskader

2e	kunne gjøre rede for  prehospital håndtering av pasienter med tegn og symptomer på hodeskade


Mål 3	Skader i ansikt, øyne, ører og hals
Elevene skal ha kunnskaper om hvordan skader i ansiktet og halsregionen kan true pasienters vitale livsfunksjoner og om prehospital håndtering i forhold til dette

Hovedmomenter
Elevene skal 

3a	i hovedtrekk kunne gjøre rede for de vanligste skader i ansikt, øyne, ører og hals

3b	kunne gjøre rede for prehospital håndtering av pasienter med tegn og symptomer på skader i ansikt, øyne, ører og hals


Mål 4	 Nakke- og ryggskader
Elevene skal ha kunnskaper om hvordan skader i nakke og ryggrad kan true pasienters vitale livsfunksjoner og funksjonsdyktighet. De skal i øvingssituasjoner kunne iverksette prehospital håndtering i forhold til dette

Hovedmomenter
Elevene skal 

4a	kunne gjenkjenne og forklare ulike tegn og symptomer på mulig ryggmargskade 

4b	i hovedtrekk kunne gjøre rede for de vanligste skader i nakke og ryggrad

4c	i hovedtrekk kunne forklare patofysiologi ved spinalt sjokk

4d	kunne gjøre rede for prehospital håndtering av pasienter med tegn og symptomer på skader i nakke og/eller ryggrad

4e	i øvingssituasjoner kunne gjenkjenne tegn og symptomer på mulig ryggmargskade

4f	i øvingssituasjoner kunne bruke de vanligste typer nakke- og ryggspjelker, vakuum-madrasser og scoopbårer og kunne immobilisere pasienter på båre

4g	i øvingssituasjoner kunne løfte og transportere pasienter med mistanke om ryggmargskade


Mål 5	Thorax-skader
Elevene skal ha kunnskaper om hvordan skader i brystregionen kan true pasienters vitale livsfunksjoner. De skal kunne ha kunnskaper om prehospital håndtering i forhold til dette

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	kunne gjenkjenne og forklare ulike tegn og symptomer på skader i thorax

5b	i hovedtrekk kunne gjøre rede for de vanligste skader i thorax

5c	kunne gjøre rede for prehospital håndtering av pasienter med lukkede og penetrerende thoraxskader med og uten fremmedlegeme


Mål 6	Skader i buken
Elevene skal ha kunnskaper om hvordan skader i bukregionen kan true pasienters vitale livsfunksjoner. De skal ha kunnskaper prehospital håndtering i forhold til dette

Hovedmomenter
Elevene skal

6a	kunne gjenkjenne og forklare ulike tegn og symptomer på skader i buken

6b	i hovedtrekk kunne gjøre rede for de vanligste skader i buken

6c	kunne gjøre rede for prehospital håndtering av pasienter med tegn og symptomer på åpne eller lukkede bukskader


Mål 7	Skader i ekstremiteter, bekken og hofteregion
Elevene skal ha kunnskaper om hvordan skader i ekstremiteter, bekken og/eller hofte kan true pasienters vitale livsfunksjoner og funksjonsdyktighet. De skal i øvings-situasjoner kunne iverksette prehospital håndtering i forhold til dette

Hovedmomenter
Elevene skal

7a	kunne gjenkjenne og forklare ulike tegn og symptomer på skader i ekstremiteter, bekken og hofte

7b	i hovedtrekk kunne gjøre rede for skader i ekstremiteter, bekken og hofte

7c	kunne gjøre rede for prehospital håndtering av pasienter med mulige skader i ekstremiteter, bekken og hofte

7d	i øvingssituasjoner kunne utføre grovreponering og kunne bruke de vanligste typer vakuum- og strekkspjelker og improviserte spjelker

7e	i øvingssituasjoner kunne iverksette tiltak som begrenser hevelse ved ledd- og bruddskader

7f	i øvingssituasjoner kunne demonstrere tiltak som iverksettes når kroppsdeler er avrevet


Mål 8	Skuddskader, stikkskader og stumpe skader
Elevene skal ha kunnskaper om hvordan skuddskader, stikkskader og stumpe skader kan true pasienters vitale livsfunksjoner. De skal ha kunnskaper om prehospital håndtering i forhold til dette

Hovedmomenter
Elevene skal

8a	i hovedtrekk kunne gjøre rede for de vanligste typer av skuddskader, stikkskader og stumpe skader

8b	kunne gjøre rede for prehospital håndtering av pasienter med skuddskader, stikkskader og stumpe skader


Mål 9	Dyrebitt og insektstikk
Elevene skal ha kunnskaper om hvordan insektstikk og dyrebitt kan være en trussel mot pasienters vitale livsfunksjoner. De skal ha kunnskaper om prehospital håndtering i forhold til dette

Hovedmomenter
Elevene skal

9a	kunne gjøre rede for vurdering av og kunne forklare tegn og symptomer på alvorlige typer dyrebitt og insektsstikk

9b	i hovedtrekk kunne forklare de vanligste komplikasjoner ved dyrebitt og insektstikk

9c	kunne gjøre rede for prehospital håndtering ved ulike typer dyrebitt og insektstikk


Mål 10  Brannskader
Elevene skal ha kunnskaper om hvordan brannskader kan true pasienters vitale livs-funksjoner og funksjonsdyktighet. De skal ha kunnskaper om prehospital håndtering i forhold til dette

Hovedmomenter
Elevene skal

10a	kunne gjenkjenne og forklare ulike tegn og symptomer på brannskade

10b	i hovedtrekk kunne gjøre rede for de vanligste typer brannskader

10c	kunne gjøre rede for prehospital håndtering av pasienter med brannskader av varierende utbredelse og dybde


Mål 11  Gasser, brannrøyk og etsende stoffer
Elevene skal ha kunnskaper om hvordan skader etter påvirkning av gasser, brannrøyk og/eller etsende stoffer kan true pasienters vitale livsfunksjoner. De skal ha kunnskaper om prehospital håndtering i forhold til dette

Hovedmomenter
Elevene skal

11a	kunne gjenkjenne og forklare tegn og symptomer på kontakt med gasser, brannrøyk og/eller etsende stoffer

11b	i hovedtrekk kunne gjøre rede for inhalasjonsskader og andre skader som kan oppstå etter kontakt med gasser, brannrøyk og/eller etsende stoffer

11c	kunne gjøre rede for prehospital håndtering av pasienter som har vært i kontakt med gasser, brannrøyk og/eller etsende stoffer


Mål 12  Hypotermi og hypertermi
Elevene skal ha kunnskaper om hvordan hypotermi og hypertermi kan true pasienters vitale livsfunksjoner. De skal ha kunnskaper om prehospital håndtering i forhold til dette

Hovedmomenter
Elevene skal

12a	kunne gjenkjenne og forklare ulike tegn og symptomer på hypotermi og hypertermi

12b	i hovedtrekk kunne gjøre rede for hypotermi og hypertermi 

12c	kunne forebygge hypotermi og hypertermi ved å iverksette tiltak

12d	kunne gjøre rede for prehospital håndtering av pasienter med hypotermi og hypertermi


Mål 13  Skader forårsaket av elektrisitet
Elevene skal ha kunnskaper om hvordan kontakt med elektrisitet kan forårsake skader som kan true pasienters vitale livsfunksjoner. De skal kunne ha kunnskaper om prehospital håndtering i forhold til dette

Hovedmomenter
Elevene skal

13a	kunne gjenkjenne og forklare tegn og symptomer og i hovedtrekk gjøre rede for skader forårsaket av elektrisitet

13b	i hovedtrekk kunne forklare de vanligste komplikasjoner ved skader forårsaket av elektrisitet


13c	kunne gjøre rede for prehospital håndtering av pasienter som har vært utsatt for elektrisitet med ulik strømstyrke, og hvordan de ivaretar egen og andres sikkerhet 


Mål 14  Nærdrukning
Elevene skal ha kunnskaper om hvordan nærdrukning kan true pasienters vitale livsfunksjoner. De skal ha kunnskap om prehospital håndtering i forhold til dette

Hovedmomenter
Elevene skal

14a	kunne gjenkjenne og forklare ulike tegn og symptomer på og i hovedtrekk kunne gjøre rede for nærdrukning

14b	kunne gjøre rede for prehospital håndtering av nærdruknede pasienter


Mål 15  Dykkerskader
Elevene skal ha kunnskaper om hvordan dykkerskader kan true pasienters vitale livsfunksjoner. De skal ha kunnskaper om prehospital håndtering i forhold til dette

Hovedmomenter
Elevene skal

15a	kunne gjenkjenne og forklare tegn og symptomer på og i hovedtrekk kunne gjøre rede for de vanligste dykkerskader

15b	kunne gjøre rede for prehospital håndtering av pasienter med mulig dykkerskade


Mål 16  Multitraume
Elevene skal ha kunnskaper om hvordan skader av flere organer eller organsystemer kan true pasienters vitale livsfunksjoner. De skal ha kunnskaper om prehospital håndtering i forhold til dette

Hovedmomenter
Elevene skal

16a	kunne definere begrepet multitraumatisert pasient

16b	kunne gjøre rede for prinsipper for prioritering ved multitraume

16c	kunne gjøre rede for prehospital håndtering av pasienter med ulike kategorier av multitraumer



2.6	Ambulansetjenestens operative funksjoner


Mål 1	Møte med syke og/eller skadde pasienter
Elevene skal kunne opptre korrekt på steder hvor de møter syke og/ eller skadde pasienter

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	forstå betydningen av å samarbeide med annet personell fra helsetjenesten, utrykningspersonell og andre deltakere i redningskjeden

1b	kjenne legens rolle som medisinsk faglig leder

1c	kunne velge ut og ta med nødvendig utstyr ut fra krav til det enkelte ambulanseoppdrag

1d	kunne beskrive tiltak som ivaretar egen og andres sikkerhet på et sykdoms- og skadested

1e	kunne forklare hva som menes med begrepet mental førstehjelp

1f	kunne prioritere mellom ulike sykdoms- og skadetilfeller, herunder kunne vurdere om pasienter er stabile eller "load and go" pasienter

1g	kunne iverksette tiltak for håndtering av pasienter med livstruende tilstander uten unødig bruk av tid, herunder kunne bruke akuttmedisinske teknikker og aktuelt utstyr

1h	kunne bruke enkle teknikker og utstyr for redning av vanskelig tilgjengelige eller fastklemte pasienter


Mål 2	Ulykker og skadesituasjoner
Elevene skal ha kunnskaper om taktisk opptreden ved ulykker og skader

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kjenne utfordringer, oppgaver og framgangsmåter ved samferdselsulykker (trafikk-, jernbane-, fly- og helikopterulykker)

2b	kjenne utfordringer, oppgaver og framgangsmåter ved ulykker med farlig gods

2c	kjenne utfordringer, oppgaver og framgangsmåter ved ulike typer branner

2d	kjenne utfordringer, oppgaver og framgangsmåter ved ulykker med elektrisitet

2e	kjenne utfordringer, oppgaver og framgangsmåter ved gassulykker


2f	kjenne utfordringer, oppgaver og framgangsmåter ved industriulykker

2g	kjenne utfordringer, oppgaver og framgangsmåter ved ulykker i landbruk, skogbruk og fiske


Mål 3	Utstyr
Elevene skal ha kunnskaper om og kunne følge retningslinjer for klargjøring, bruk, kontroll, vedlikehold og rengjøring av det utstyr som brukes i ambulansetjenesten

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne gjøre rede for en trygg og sikker bruk av medisinsk utstyr, sambandsutstyr, transportutstyr og redningsteknisk utstyr

3b	kunne forklare og demonstrere hvordan utstyr klargjøres, brukes, kontrolleres og vedlikeholdes

3c	kunne følge de hygieniske retningslinjene for bruk og rengjøring av utstyr

3d	kunne beskrive rutiner som må følges ved svikt eller uhell med utstyret som brukes i ambulansetjenesten

3e	kunne dokumentere utført kontroll og vedlikehold av utstyret


Mål 4	Sambandslære
Elevene skal ha kunnskaper om og kunne bruke aktuelt kommunikasjonsutstyr i ambulansetjenesten

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kjenne til hvordan radiosamband generelt fungerer

4b	kunne bruke det fonetiske alfabetet

4c	kunne gjøre rede for gjeldende sambandsprosedyrer

4d	kjenne til forskjellige typer hjelpemidler for samband som brukes i ambulansetjenesten, og kunne bruke det utstyret som finnes i helseradionettet

4e	kjenne til medisinsk indeks for nødmeldetjenesten


Mål 5	Katastrofelære
Elevene skal ha kunnskaper om de oppgaver som ambulansepersonell kan ha i katastrofesituasjoner

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	kunne definere begrepet katastrofe

5b	kunne gjøre rede for den norske redningstjenestens oppbygning

5c	kunne gjøre rede for prinsippskisser for organisering på skadestedet

5d	kunne gjøre rede for oppgavene til skadestedsleder, de enkelte fagledere og underledere på skadestedet

5e	kunne reflektere over helsevesenets utfordringer, muligheter og begrensninger i forbindelse med katastrofesituasjoner

5f	kjenne til den medisinske nødmeldetjenestens oppgaver og organisering i katastrofe-situasjoner

5g	kjenne til de vanligste typer av katastrofemateriell

5h	i øvingssituasjoner kunne utføre oppgaver som ambulansepersonell møter ved ulike katastrofer


Mål 6	Rusmisbruk
Elevene skal kjenne til ulike typer rusmisbruk og hvilke konsekvenser disse har for ambulansetjenestens virksomhet

Hovedmomenter
Elevene skal

6a	kjenne til de vanligste former for rusmisbruk

6b	kunne reflektere over rusmisbruk som samfunnsproblem og som problem for den enkelte bruker og dens nærmeste familie og hvilke konsekvenser dette påfører helsevesenet

6c	kjenne til medisinske konsekvenser av rusmisbruk

6d	kjenne til hjelpeapparatet for ulike rusmisbrukere


Mål 7	Kriminalitet
Elevene skal ha kunnskaper om hvordan de skal opptre i situasjoner der kriminelle handlinger er begått

Hovedmomenter
Elevene skal

7a	ha innsikt i rettigheter og plikter de har som offer for eller vitner til forbrytelser

7b	kunne gjøre rede for tiltak som kan iverksettes dersom kolleger eller andre blir offer for en forbrytelse

7c	kjenne taushetspliktens begrensninger i forhold til det å gi opplysninger

7d	kjenne gangen i en rettsak og i øvingssituasjoner kunne følge de regler som gjelder for vitneopptreden i rettsalen



Kapittel 3:	Vurdering


3.1	Hvorfor vurdering?

Formålet med vurdering er å sikre en nasjonal standard i opplæringen, slik at vi får et godt og likeverdig opplæringstilbud for alle. Vurdering innebærer at resultatet av opplæringen vurderes i lys av de mål som er formulert i læreplanen.

Vurderingen vil ha ulike formål, bl a

·	å informere eleven, foresatte, lærer og opplæringssted i arbeidet fram mot et læringsmål, om hvor langt eleven er kommet i utvikling mot en kompetanse
·	å veilede, motivere og utvikle eleven
·	å motivere læreren til kontinuerlig å vurdere sin undervisningspraksis
·	å informere samfunnet, arbeidslivet og høyere utdanningsinstitusjoner om hvilken kompetanse eleven har oppnådd

3.2	Hva skal vurderes?

·	Målene for opplæringen slik de er fastsatt i den generelle delen av læreplanen, i de felles mål for studieretningsfagene og i mål for enkeltfag i denne læreplanen danner utgangspunkt for vurderingen.

·	Det er elevens helhetlige kompetanse som skal vurderes, slik den er beskrevet i opplæringens mål.

·	Vurderingen av elevene skal vise i hvilken grad de har nådd målene i læreplanene.

3.3	Hvordan skal vurderingen skje?

Det skilles mellom to hovedtyper av vurdering:

·	Vurdering underveis
·	Avsluttende vurdering

Vurdering underveis har til hensikt å informere og motivere elever og lærere i arbeidet med å nå opplæringsmålene. Slik vurdering kan være formell eller uformell. Et nytting hjelpe-middel i vurderingsarbeidet underveis kan være at eleven fører arbeidsbok, loggbok, dagbok e.l. knyttet til gjennomføringen av opplæringen. Formell vurdering underveis kommer til uttrykk i terminkarakterer.

Avsluttende vurdering kommer til uttrykk gjennom standpunktkarakterer og i eventuelle eksamenskarakterer.

3.4	Spesielle forhold

I løpet av skoleåret skal alle elever gjennomføre ett eller flere prosjektarbeider. I minst ett av prosjektarbeidene skal både felles allmenne fag og studieretningsfag inngå.

Tema og problemstillinger for prosjektarbeid skal velges innenfor læreplanens rammer.

For å kunne bli ambulansesjåfør må de medisinske krav til førerkort klasse D tilfredsstilles.




Vedlegg 1


1.1	Fag- og timefordeling i videregående kurs I ambulansefag

Felles allmenne fag
Årstimer
(gjennomsnitt uketimer)
Norsk
75
2
Engelsk
75
2
Samfunnslære
75
2
Kroppsøving
75
2



Studieretningsfag


Grunnleggende ambulansemedisin
261
7
Vitale livsfunksjoner
150
4
Sykdomslære
261
7
Akutte skader
187
5
Ambulansetjenestens operative funksjoner

75

2



Valgfag
75
2



Til sammen
1309
35

1.2	Moduler i videregående kurs I ambulansefag

Fag
Moduler

Årstimer
(gj.snitt uketimer)
Grunnleggende ambulansemedisin

Modul 1:	Alle målene i faget.

261

7
Vitale livsfunksjoner
Modul 2:	Alle målene i faget.
150
4
Sykdomslære
Modul 3:	Alle målene i faget.
261
7
Akutte skader
Modul 4:	Alle målene i faget.
187
5
Ambulansetjenestens operative funksjoner

Modul 5:	Alle målene i faget.

75

2

Merknad til vedlegg 1
Utgangspunkt for undervisningstimetallet er samlet timetall på årsbasis (årstimer). Gjennomsnittlige uketimer er årstimetall dividert på 38. Jfr. arbeidstidsavtalen hvor det forutsettes at undervisningen skal legges over 190 dager fordelt på 38 uker.*



*	Spesielt organiserte tilbud for voksne kan gjennomføres på kortere tid (komprimerte løp). For grupper eller 	enkeltelever som har behov for det, kan opplæringen strekkes over lengre tid.

Vedlegg 2


Vurdering i videregående kurs I ambulansefag



Standpunktkarakterer

Det gis standpunktkarakterer i alle fag.
Resultat av prosjektarbeid skal inngå i standpunktkarakterene.



Eksamen

A.	Generelle prinsipper:

1.	Elevene kan trekkes ut til eksamen i ett eller flere fag.
2.	Alle studieretningsfagene og de avsluttende allmenne fag kan trekkes ut som eksamensfag.
3.	Dersom en elev trekkes ut i flere enkeltfag, skal normalt ett være et allmennfag.
4.	Alternativt eller i tillegg kan elevene trekkes ut til en tverrfaglig prøve.
5.	Eksamensoppgavene skal som hovedregel utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.
6.	Eksamen sensureres lokalt i samsvar med sentrale retningslinjer.
7.	Det skal være mulig å avlegge privatisteksamen i alle fag etter nærmere retningslinjer gitt av departementet.


B.	Eksamen på videregående kurs I ambulansefag:

Studieretningsfag:	Elevene skal opp til en tverrfaglig eksamen som omfatter studieretningsfagene.
	Eksamensoppgavene utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.

Allmenne fag:	Elevene kan trekkes ut til eksamen i de avsluttende felles allmenne fag.

Eksamensform:	I studieretningsfag: skriftlig.
	I felles allmenne fag: se den enkelte læreplan.



Retningslinjer for den praktiske gjennomføringen av eksamen vil bli gitt i egne skriv godkjent av departementet.

