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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 II (VKII) helsesekretær.


Når læreplanene for hele opplæringsløpet foreligger, vil de enkelte deler 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 de enkelte utdanningsløp i studieretningen foreligger.





Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 7. juli 1995.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1		Innledning

Videregående kurs II (VKII) helsesekretær sammen med grunnkurs helse- og sosialfag og videregående kurs I helseservicefag gir kompetanse til å arbeide som helsesekretær. Aktuelle arbeidsplasser kan være innen primærhelsetjenesten, institusjonshelsetjenesten, bedriftshelse-tjenesten, sosialkontor og trygdekontor.

Opplæringen på videregående kurs II bidrar til å utvikle elevenes ferdigheter, holdninger og kunnskaper slik at de som helsesekretærer kan ha et trygt grunnlag for deltakelse i arbeidslivet og samfunnet forøvrig.

Helsesekretærene er ofte de som først møter pasientene ved ankomst til institusjon, legekontor, sosialkontor og trygdekontor. For å kunne vurdere symptomer og behov for hjelp, kreves kunn-skaper i anatomi, fysiologi og sykdomslære, samt kjennskap til aktuelle lover, sentrale bestem-
melser og støtteordninger.

En helsesekretær må kunne arbeide selvstendig innenfor sitt arbeidsområde. Det stilles store krav til effektivitet, nøyaktighet og evne og vilje til samarbeid på tvers av profesjoner. 
Arbeidsinnholdet forandrer seg fort, med nye mål og rutiner, og stiller krav til fleksibilitet og omstillingsevne. Helsesekretæren skal arbeide etter yrkesetiske retningslinjer for faget og under legens veiledning i medisinske spørsmål.

Opplæringen legger vekt på å utvikle holdninger som innebærer toleranse, respekt og engasje-ment i mellommenneskelige forhold. Det kreves at yrkesutøverne har innsikt i egne og andres reaksjoner. Helsesekretæren må kunne imøtekomme ulike menneskers behov for og krav til omsorg og hjelp. Dette forutsetter en forståelse for hvordan livshendelser og sykdom kan inn-virke på mennesker.

Helsesekretæren skal i sitt arbeide forholde seg til ulike brukergrupper. I læreplanen omtales disse gruppene med fellesbetegnelsen pasient.

1.2 	Inntakskrav

For å bli tatt inn til videregående kurs II helsesekretær, må søkeren normalt ha bestått videre-gående kurs I helseservicefag eller tilsvarende. Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.

1.3		Varighet

Videregående kurs II helsesekretær er normalt 1-årig.



1.4		Innhold

Videregående kurs II helsesekretær består av studieretningsfag, kroppsøving og valgfag. Det vises også 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.

1.5		Kompetanse

Yrkeskompetanse
Yrkeskompetanse som helsesekretær får man etter 3 års 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, fagbrev eller svennebrev. 
Dessuten kreves det kunnskaper tilsvarende et bestemt nivå i de felles allmenne fagene. 
De felles allmenne fagene fra grunnkurs og videregående kurs I på alle studieretninger gir del-kompetanse i forhold til generell studiekompetanse. 
For dem som har fag- eller svennebrev eller annen yrkeskompetanse, vil det normalt gjenstå et visst antall timer for å oppnå generell studiekompetanse. Tabellen nedenfor gir en oversikt over dette.

Felles allmenne 
fag
Generell studiekompetanse
- totalt timetall
Timetall i grunn-kurs og VKI
Gjenstående timetall
Norsk
523 timer
150 timer
373 timer
Engelsk
187 timer
150 timer
37 timer
Samfunnslære
75 timer
75 timer
0 timer
Nyere historie
150 timer
0 timer
150 timer
Matematikk
187 timer
112 timer
75 timer
Naturfag
187 timer 
75 timer
112 timer
Til sammen
1309 timer
562 timer
747 timer

Ved gjennomgang av læreplanene for hele utdanningsløpet (jfr. forordet) vil departementet vurdere ekvivalering av allmennefaglige komponenter innenfor studieretningsfagene. Dette kan innebære at gjenstående timetall etter grunnkurs og VKI for enkelte fag kan reduseres.


Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1		Felles mål for studieretningsfagene

Elevene skal

	kunne utføre prøver og undersøkelser på en forsvarlig måte og kunne vurdere kvaliteten kontinuerlig i samarbeid med faglig ansvarlig

	kunne informere pasientene om prøver, undersøkelser og behandling innenfor sitt kompetanseområde

	ha kunnskap om hvordan ansvar og oppgaver i helse- og sosialtjenesten er fordelt

	kunne ta vare på og vedlikeholde utstyr i forhold til økonomi og miljø

	beherske gjenoppliving og førstehjelp

	ha kunnskaper om vanlige sykdommer og deres behandling

	ha kunnskaper om vanlige legemidler og deres virkninger og bivirkninger

	kunne skrive og fylle ut nødvendige dokumenter, blanketter og skjemaer

	kunne bruke medisinsk terminologi

	kunne utføre arbeidet grundig og nøyaktig og med stolthet for faget

	ha kunnskap om lover og regler som regulerer pasienters og helsepersonells rettigheter og plikter

	ha en ansvarsbevisst holdning til arbeidsmiljø og yrkesetikk

	kunne samarbeide med ulike grupper på tvers av fag og profesjon

	ha kunnskaper og ferdigheter i psykologi, slik at pasientene blir ivaretatt på best mulig måte i ulike situasjoner 

	i praksis vise toleranse og respekt overfor menneskers ulike oppfatninger og væremåter

	kunne arbeide selvstendig, og ta ansvaret for egen læring

	ha grunnlag for faglig og personlig videreutvikling

	kunne håndtere smittefarlig materiale og arbeide ut fra hygieniske prinsipper

	kunne beherske språket skriftlig og muntlig
	kjenne bransjens egenart og historie

	være orientert om bransjens utvikling nasjonalt og internasjonalt

	kunne anvende tilgjengelig informasjonsteknologi til løsing av praktiske oppgaver



2.2		Helsesekretærarbeid


Mål 1
Elevene skal kunne utføre prøver og undersøkelser som til enhver tid er en del av helsesekretærens arbeidsområde

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne foreta kapillær og venøs blodprøvetaking på forskriftsmessig måte

1b	kunne følge prosedyrer for aktuelle analyser av blod, urin og fæces på en forskriftsmessig måte

1c	kunne prosedyrer for korrekt behandling av prøvemateriale og mottak av prøvesvar

1d	kunne bruke tekniske hjelpemidler og apparatur, og kunne foreta daglig vedlikehold og kontroller av disse

1e	kunne informere om og forberede pasienter til prøver, undersøkelser og behandling

1f	kjenne til prinsipper for sårskift, foreta enkle sårskift og kunne fjerne sting

1g	kunne sette subcutane injeksjoner og ha teoretiske kunnskaper om intramuskulære injeksjoner og anafylaktiske reaksjoner

1h	kunne utføre drypping og skylling av øye og øre etter legens forordning

1i	kunne utføre blodtrykksmåling, telling av puls, måling av temperatur, telling av respirasjon og kunne ta EKG










Mål 2
Elevene skal kunne dekke opp til og assistere ved undersøkelser og prøver

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne dekke opp til og assistere ved gynekologiske undersøkelser som innsetting og skifte av spiral, tilpassing av pessar, kateterisering, endoscopi, rectoscopi, biopsier, cytologiske og histologiske prøver

2b	kunne dekke opp til og assistere legen ved småkirurgiske inngrep som fjerning av føflekker, vorter og fettkuler


Mål 3
Elevene skal innenfor sitt kompetanseområde kunne informere den enkelte pasient og grupper med spesielle lidelser 

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne gi generell informasjon og veiledning til enkeltpasienter og til grupper med f.eks. diabetes, reumatiske lidelser, hjerte-/karsykdommer, astma, allergi, urininkontinens og til gravide

3b	kunne informere og veilede pasienter blant annet ved hjelp av brosjyrer og oppslagsverk

3c	kunne henvise pasient til riktig instans ved behov for hjelp


Mål 4
Elevene skal kunne arbeide ut fra hygieniske prinsipper og handle bevisst ut fra miljø-messige hensyn

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kunne håndtere rent og urent utstyr etter gjeldende regler og forskrifter

4b	kunne håndtere smittefarlige stoffer som blod, urin og avføring forskriftsmessig, og kjenne til smitteprosedyrer

4c	kunne ta ansvar for å opprettholde en god hygienisk standard på arbeidsplassen gjennom god personlig hygiene og riktige arbeidsvaner i henhold til miljømessige forskrifter

4d	kjenne til Meldesystem for infeksjonssykdommer (MSIS)




Mål 5
Elevene skal kunne arbeide selvstendig og korrekt med kontortekniske oppgaver, og kunne yte service til de pasienter som henvender seg til dem

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	forstå betydningen av og kunne beherske norsk rettskriving i sitt daglige arbeid

5b	beherske touch og nøyaktighetsskriving

5c	kunne skrive journaler, journalnotater, operasjonsbeskrivelser, henvisninger, epikriser, inn- og utskrivinger etter diktafon og konsept

5d	kunne føre legeregningskort og egenandelskort 

5e	kunne bruke de til enhver tid gjeldende takster og refusjonsordninger innen helse- og sosialtjenesten

5f	kjenne til aktuell programvare for helse- og sosialtjenesten

5g	kunne fylle ut aktuelle blanketter for helse- og sosialtjenesten som f.eks. sykmelding, sykepengeattest (herunder friskmelding), resepter, rekvisisjoner og blanketter 

5h	kunne forstå betydningen av arbeidsplassens innredning i forhold til arbeidsmiljø, trivsel og sikkerhet

5i	kunne bruke aktuelle oppslagsverk, herunder Felleskatalogen

5j	kjenne til hvordan norsk helsetjeneste fungerer sammenlignet med i andre land


Mål 6
Elevene skal kunne reagere korrekt og hurtig ved behov for øyeblikkelig hjelp og kunne utføre førstehjelp

Hovedmomenter
Elevene skal

6a	kunne gi livreddende førstehjelp

6b	kunne rutiner ved behov for øyeblikkelig hjelp og kjenne eget ansvarsområde








2.3		Sosiallære


Mål 1
Elevene skal ha kunnskap om lover og avtaleverk som regulerer rettigheter, plikter og juridiske forhold for pasienten

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	ha kjennskap til juridiske forhold knyttet til pasientskade, organdonasjon, død og obduksjon, samt svangerskapsavbrudd og sterilisering

1b	være orientert om Folketrygdens ytelser ved sykdom og arbeidsuførhet, ved sykdom hos barn og overfor enslige forsørgere og etterlatte

1c	kjenne vilkårene for bruk av tvang ved innleggelser i henhold til lov om psykisk helsevern

1d	kjenne til lover som omhandler sosial omsorg, barnevern og forvaltning


Mål 2
Elevene skal ha kunnskaper om lover og avtaleverk som regulerer de ansattes rettigheter og plikter

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kjenne til helsesekretærens rettigheter og plikter innenfor både privat og offentlig virksomhet

2b	kunne ivareta og gjøre rede for taushetsplikten og de unntak som finnes

2c	kjenne til kvakksalverloven

2d	være kjent med tillitsvalgtsordning og tillitsvalgtes funksjon


Mål 3
Elevene skal kjenne til ansvars- og arbeidsdelingen i helse- og sosialsektoren

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kjenne til hvilke arbeids- og ansvarsområder som tilligger helsetilsynet, fylkeslegen, trygdeetaten, arbeidsetaten, arbeidstilsynet og sosialetaten 

3b	kjenne arbeids- og ansvarsdelingen i helse- og sosialsektoren, kommunalt, fylkes-kommunalt og statlig
2.4		Psykologi


Mål 1
Elevene skal ha kunnskaper og ferdigheter i kommunikasjon slik at de kan skape et godt miljø for service og behandling

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne bruke kunnskaper og ferdigheter i kommunikasjon til å skape tillit og trygghet for ulike pasientgrupper

1b	kunne vise toleranse og respekt overfor menneskers ulike oppfatninger og væremåter og kunne ta forhåndsregler overfor utaggerende personer

1c	være bevisst på hvordan egen væremåte kan innvirke på pasientenes evne til å kommunisere

1d	bidra til et godt samarbeid med kolleger og andre yrkesgrupper ved å vise evne og vilje til fleksibilitet og omstilling


Mål 2
Elevene skal kjenne til ulike reaksjoner ved sorg og krise for å kunne imøtekomme pasienters behov for hjelp

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	ha kunnskaper om de ulike fasene i en krise- og sorgreaksjon

2b	kunne hjelpe pasienten i en krise- og sorgreaksjon

2c	vite hvordan ulike faggrupper og enkeltpersoner kan hjelpe pasienter i sorg eller krise og kjenne til hvordan en kan henvise pasienten videre














2.5		Sykdomslære


Mål 1
Elevene skal ha kunnskaper om de vanligste og enkelte spesielle sykdommer for å kunne gi pasientene god omsorg og service

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne årsaksforhold, symptomer og behandlinger ved vanlige sykdommer og lidelser

1b	kjenne til forebyggende helsetiltak ved utenlandsreiser

1c	ha oppøvd evne til å kunne observere pasienten og kunne registrere symptomer


Mål 2
Elevene skal ha kjennskap til smerte og smertelindring

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kjenne til de alminneligste smertestillende medikamenter

2b	kjenne til forskjellige tiltak som lindrer smerter








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 nyttig hjelpemiddel 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 termin-karakterer. 

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.

Tema og problemstillinger for prosjektarbeid skal velges innenfor læreplanens rammer.





Vedlegg 1


1.1		Fag- og timefordeling i videregående kurs II helsesekretær

Felles allmenne fag
Årstimer
(gjennomsnitt uketimer)
Kroppsøving
75
2



Studieretningsfag


Helsesekretærarbeid*
823
22
Sosiallære
37
1
Psykologi
112
3
Sykdomslære
187
5



Valgfag
75
2



Til sammen
1309
35

*	Inntil 35% av opplæringen i nevnte studieretningsfag kan tas ved praksisutplassering.


1.2		Moduler i videregående kurs II helsesekretær

Fag
Moduler
Årstimer
(gjennomsnitt 
uketimer)
Helsesekretærarbeid
Modul 1:  Mål 1 og 2.
337
9

Modul 2:  Mål 3 og 4.
150
4

Modul 3:  Mål 5.
224
6

Modul 4:  Mål 6.
112
3
Sosiallære
Modul 5:  Mål 1, 2 og 3.
37
1
Psykologi
Modul 6:  Mål 1 og 2.
112
3
Sykdomslære
Modul 7:  Mål 1 og 2.
187
5


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 II helsesekretær



Standpunktkarakterer

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



Eksamen

Eksamen på videregående kurs II helsesekretær:

Studieretningsfag:	Elevene skal opp til en tverrfaglig skriftlig eksamen som omfatter studieretningsfagene. I tillegg kan elevene trekkes ut til en tverrfaglig praktisk eksamen.
	Eksamensoppgavene utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.



Det skal være mulig å avlegge privatisteksamen i alle fag etter nærmere retningslinjer gitt av departementet.




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

