










Læreplan for videregående opplæring





Studieretning for helse- og sosialfag


Studieretningsfag i videregående kurs II hjelpepleier
















Oslo, mars 1994
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet











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 studieretningsfag for videregående kurs II (VKII) hjelpepleier.



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, mars 1994.
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Kapittel 1:	Generell informasjon

1.1	Innledning

Utdanningen av hjelpepleiere startet i 1963. Den var knyttet til sykehus eller organisert i egne skoler av private organisasjoner. Fra 1979 ble utdanningen av hjelpepleiere lagt til videregående skole i studieretning for sosial- og helsefag.

Utdanningen av hjelpepleiere går i dag over tre år i den videregående skolen, og består av grunn-kurs helse- og sosialfag, videregående kurs I og videregående kurs II hjelpepleier. 

Opplæring på videregående kurs I og II inneholder skoleundervisning og praksisopplæring i arbeidslivet.

For å få offentlig godkjenning, må hjelpepleierne ha opplæring som fyller krav nedfelt i forskrifter om godkjenning m.v. av hjelpepleiere.

I henhold til de nevnte forskriftene må følgende obligatoriske fagområder inngå i utdanningen:			
		Sykepleie/vernepleie/fødsels- og barselpleie
		Kost- og diettlære
		Etikk
		Atferdsfag/fysiologi/biokjemi
		Mikrobiologi/hygiene
		Sykdomslære/førstehjelp

Videre må følgende obligatoriske praktiske fagområder inngå:
		Pasienter/klienter med kroniske lidelser og forskjellige funksjonsvansker
		Pasienter med psykiske lidelser
		Psykisk utviklingshemmede
		Gravide, fødende og barn
		Pasienter med akutte somatiske lidelser

Hjelpepleierens oppgaver er i første rekke sykepleie i forhold til ulike pasient-/ klient-grupper. I disse inngår forebygging, behandling, habilitering og rehabilitering. De består i å utføre og hjelpe til med oppgaver som har sammenheng med pasientens/ klientens daglige gjøremål, delta i miljøarbeid og ellers i det totale behandlingsopplegget.

En hjelpepleier i helsetjenesten arbeider under ledelse av offentlig godkjent sykepleier eller vernepleier. På andre arbeidsområder vil hjelpepleieren arbeide under ledelse av andre grupper helse-/sosialpersonell som sosionom, barnevernspedagog, ergoterapeut, fysiotera-peut o.a., eller arbeide selvstendig på de områdene hvor hjelpe-pleieren har de nødvendige kvalifikasjonene. 

Hjelpepleieren samarbeider også med pasient/bruker, pårørende og aktuelle yrkesgrupper, og gir praktisk veiledning til hjelpepleieelever, praktikanter og andre som har behov for det.
Aktuelle arbeidssteder etter fullført opplæring: Somatiske og psykiatriske sykehus og sykehjem, barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger, hjemmebaserte tjenester og kommunens helse- og sosialtjeneste for øvrig.

Yrkesbetegnelsen er offentlig godkjent hjelpepleier.

1.2 	Inntakskrav

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

1.3	Varighet

Videregående kurs II hjelpepleier er normalt ett-årig.

1.4	Innhold

Videregående kurs II hjelpepleier består av:

Studieretningsfag
Sykepleie med støttefag.
Til sammen 31 uketimer.

Allmennfag
Kroppsøving.
2 uketimer.

Valgfag
2 uketimer.

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 hjelpepleier 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 eller fagbrev/svennebrev.
Dessuten kreves det kunnskaper tilsvarende et bestemt nivå i de felles allmenne fagene:
Norsk (14 uketimer), engelsk (5 uketimer), samfunnslære (2 uketimer), nyere historie (4 uketimer), matematikk (5 uketimer) og naturfag (5 uketimer).

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 yrkes-kompetanse, 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 videregående kurs II med allmenne fag.
Elevene må da ta de resterende felles allmenne fag og i tillegg velge studieretningsfag fra studieretning for allmenne- og økonomisk/administrative fag; til sammen minst 30 uketimer.






Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for studieretningsfaget

Elevene skal

	med utgangspunkt i et helhetlig menneskesyn, delta i planleggingen og utføre 	grunnleggende sykepleie ut i fra pasientens/brukerens behov innen hjelpepleierens 	ansvarsområde 

	bruke problemløsende metode i sitt arbeid

	skape tillit og kommunisere med pasienter/brukere med ulik kulturell bakgrunn og 	sosial status

	observere pasientens/brukerens tilstand, ha kjennskap til faktorer som kan påvirke 	denne og kunne rapportere observasjonene til ansvarlig leder

	veilede pasient/bruker og pårørende på eget kompetanseområde og gi praktisk 	veiledning til hjelpepleieelever, praktikanter og andre som har behov for det 

	være orientert om hvilke rettigheter pasienten/brukeren har, gi informasjon og 	veiledning innenfor hjelpepleierens ansvarsområde
	
	overholde taushetsplikten og opplysningsplikten

	ha kjennskap til helse- og sosialtjenestenes oppbygging og funksjon

	være kjent med hjelpepleierens oppgaver, funksjoner, kompetanseområde og 	plassering i helsevesenet

	samarbeide med ulike faggrupper på arbeidsstedet

	ta imot veiledning, reflektere over egen atferd og bearbeide livsspørsmål som 	aktualiseres gjennom utdanningen

	delta i planleggingen av og ta ansvar for eget arbeid innenfor sitt kompetanseområde

	arbeide ut fra yrkesetiske retningslinjer for hjelpepleiere

	være kjent med lover og forskrifter som regulerer arbeidsmiljøet

	kunne vurdere arbeidsmiljøforhold i institusjonen og hvilke spesielle arbeids-	belastninger det er viktig å ta hensyn til

	kunne vurdere arbeidet med utgangspunkt i ergonomi og fysiske belastninger

	ha kjennskap til forskrifter om legemiddelforsyning og kjenne til retningslinjer for 	utdeling av forordnede legemidler

	ha en bevisst holdning til arbeidsmiljø og til verne- og sikkerhetsrutiner













































2.2	Sykepleie med støttefag


2.2.1	Etikk og kommunikasjon

Mål 1
Elevene skal i handling vise etiske holdninger som bevarer og styrker menneskets integritet og selvbestemmelsesrett

Hovedmomenter
Elevene skal 

1a  	ha kjennskap til og respektere menneskers kulturelle, sosiale, politiske og religiøse 	bakgrunn

1b 	ta stilling til eget menneskesyn, egne vurderinger og ha forståelse for andres, og være 	bevisst hvordan eget menneskesyn virker inn i møte med andre mennesker

1c  	ta imot veiledning med tanke på å oppnå større selvinnsikt og kunne korrigere egen 	atferd

1d  	være bevisst egen yrkesrolle og ha en profesjonell holdning i samhandlingen med 	pasient/bruker, pårørende og personalet

1e  	bruke kommunikasjon bevisst i samhandlingen med pasient/bruker, pårørende og 	personalet

1f  	overholde taushetsplikten og kjenne til hva som ligger i begrepene opplysningsrett og 	opplysningsplikt

1g  	diskutere og ta stilling til yrkesetiske problemstillinger

1h 	delta i sykepleien til pasient og pårørende i kriser og sorg

1i 	samarbeide med pasient/bruker og pårørende for å ivareta vedkommendes sosiale 	nettverk

1j  	ha kunnskaper om hvordan familien påvirkes av å ha en nær pårørende med sykdom eller 	funksjonshemming, og kunne samarbeide og gi støtte i den forbindelse

1k  	orientere seg om pasientens/brukerens forutsetninger med hensyn til livssyn, erfaringer 	og holdninger







2.2.2	Arbeidsmiljø

Mål 2
Elevene skal kunne bruke arbeidsmiljøloven, avtaleverk og ergonomiske prinsipper til å vurdere forhold ved arbeid og på arbeidsplassen som kan føre til helseskade

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne presentere arbeidsmiljøproblemer i relevante sammenhenger i tråd med gjeldende 	normer, lover og regler

2b	kjenne til eventuelle forebyggende tiltak

2c	kjenne til mulige samfunnsøkonomiske konsekvenser ved å unnlate å iverksette tiltak

2d	kjenne de grunnleggende ergonomiske prinsippene for å få kroppsbevissthet, og kunne 	bruke hensiktsmessige arbeidsstillinger og forflytningsteknikker

2e	være kjent med hvordan arbeidsrelaterte skader og sykdommer kan oppstå og 	forebygges

2f	kjenne til hvilke lover som regulerer arbeidsmiljøet

2g	ha kunnskaper om hva som kjennetegner et godt arbeidsmiljø


2.2.3	Hygiene

Mål 3
Elevene skal bruke sine kunnskaper om hygieniske prinsipper til å forebygge smitte og bryte smitteveier

Hovedmomenter
Elevene skal

3a  	forstå hygienens betydning i et historisk og et fremtidsrettet perspektiv

3b	ha kunnskaper om og vise betydningen av god personlig hygiene i sitt arbeid

3c  	gjøre rede for mikroorganismenes betydning for helse og sykdom, og ha kjennskap til 	forebygging av infeksjoner 

3d  	ha kunnskaper om ulike smitteregimer og kunne bryte smitteveier i sitt arbeid

3e  	håndtere avfall på en miljøhygienisk forsvarlig måte

3f 	kjenne til ulike desinfeksjonsmidler, deres virkeområde og retningslinjer for bruk

3g  	kunne anvende godkjente metoder for sterilisering og desinfeksjon, og kunne behandle  	sterilt, rent og urent utstyr

3h  	kjenne til hvilke lover og forskrifter som regulerer miljørettet helsevern i kommunen

3i	kunne bruke kunnskaper om smittekjeden til å forebygge sykehusinfeksjoner, og vite 	hvilke konsekvenser smitte kan medføre for enkeltmennesket og samfunnet


2.2.4	Grunnleggende sykepleieoppgaver

Mål 4
Elevene skal ha kunnskaper om de vanligste sykdommene. De skal delta i, tilrettelegge og utføre sammensatte pleie- og omsorgsoppgaver ut fra et helhetlig menneskesyn

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	med utgangspunkt i egen kompetanse om pasientens tilstand, ønsker, behov og ressurser, 	delta i planlegging, prioritering og vurdering av arbeid  
 
4b	kjenne til samspillet mellom fysiologiske, psykologiske og sosiale forhold og hvordan 	disse kan virke inn på sykdom

4c	ha kunnskaper om de vanligste sykdommene, årsaker, symptomer og forskjellige 	behandlingsmuligheter

4d	observere og rapportere endringer i pasientens/brukerens tilstand og kjenne til 
	symptomer ved vanlige sykdommer

4e	kunne utføre  sykepleie ved vanlige sykdomstilstander

4f	delta i pleie av døende pasienter og stell av døde for å få en verdig avslutning på livet

4g	bruke de vanligste hjelpemidlene på arbeidsstedet og kunne veilede i bruk av disse

4h	delta i tverrfaglig samarbeid ved utforming og iverksetting av tiltak

4i	kunne bruke praksisstedets rapporteringssystemer

4j	kjenne til de vanligste legemiddelgruppene, observere virkninger og bivirkninger og 	forstå ansvaret ved inntak av medisinen

4k  	informere om kostens og mosjonens betydning i det forebyggende helsearbeidet og bruke 	ernærings- og matvarekunnskaper til å veilede og planlegge måltider ut i fra pasientens/ 	brukerens alder, tilstand og behov

4l  	kunne førstehjelp

4m	utføre generell sykepleie etter pleieplan utarbeidet av offentlig godkjent sykepleier, og 	kunne delta i utformingen av denne


2.2.5	Psykisk helsevern

Mål 5
Elevene skal gi pleie, bistand og omsorg på grunnlag av kjennskap til psykiske lidelser og sykdommer

Hovedmomenter
Elevene skal 

5a	ha kunnskaper om psykiske lidelser og bakgrunnen for disse, samt delta i 	habiliterings- og rehabiliteringsprogram

5b	ha kunnskaper om pasientenes ulike psykiske behov, vite hvordan disse kommer til 	uttrykk og i samarbeid med andre faggrupper foreslå tiltak som kan møte behovene

5c	ha kunnskaper om hvordan pasienter kan få dekket sine behov for aktivitet og trivsel

5d	forstå sammenhengen mellom psykisk helse og sosialt nettverk og delta i forebygging av 	sosial isolasjon

5e	være kjent med forhold som kan føre til misbruk av rusmidler og medikamenter

5f	ha kjennskap til forekomster av fysiske og psykiske overgrep

5g	ha kjennskap til lover som regulerer psykisk helsevern

5h	forstå betydningen av tverrfaglig samarbeid 


2.2.6	Spedbarn- og barselpleie

Mål 6
Elevene skal ha kunnskaper om fysiske, psykiske og sosiale forandringer i forbindelse med svangerskap, fødsel, barsel- og spedbarnstid

Hovedmomenter
Elevene skal

6a	ha kunnskaper, ferdigheter og holdninger i stell av og omsorg for fødende, spedbarn og 	foreldre

6b	ha kjennskap til sosiale rettigheter og ytelser i forbindelse med svangerskap og fødsel

6c	ha kunnskaper om svangerskap, fødsel og barseltid

6d	vise måter å stelle spedbarn på


2.2.7	Funksjonshemming

Mål 7
Elevene skal ha grunnleggende kunnskaper om og forståelse for mennesker med funksjonshemming både fysisk, psykisk og sosialt. De skal delta i pleie, omsorg, opplæring og behandling av mennesker med funksjonshemming

Hovedmomenter
Elevene skal

7a	delta i og tilrettelegge miljøet rundt personer med funksjonshemming med sikte på størst 	mulig mestring, for på den måten å styrke pasientens/brukerens mulighet for 
	et selvstendig liv

7b	kjenne til tekniske hjelpemidler som gjør hverdagen lettere for pasienten/brukeren, og 	hjelpe pasienten/brukeren i de daglige gjøremålene


2.2.8	Sosialkunnskap

Mål 8
Elevene skal identifisere egen rolle som fagperson, arbeidstaker, medmenneske og medarbeider. De skal kjenne til pasientens/brukerens rettigheter og være bindeledd mellom hjelpetrengende og hjelpeapparat

Hovedmomenter
Elevene skal

8a	ha kjennskap til sosialtjenestens historie

8b	kjenne til helse- og sosialetatens oppbygging og funksjon

8c	kunne se sosiale problemer i et samfunnsperspektiv	

8d	kunne samarbeide med pårørende til beste for pasienten/brukeren

8e	kjenne til hvordan egen praksisplass er organisert, hvilke mål som gjelder og kjenne til  	hvordan ulike organisasjonsformer kan påvirke resultatet

8f	være i stand til å delta i beslutningsprosesser på framtidig arbeidssted 

8g	gi eksempler på utviklingsarbeid innen helse- og sosialomsorgen

8h	ha kjennskap til aktuelle bruker- og interesseorganisasjoner


2.2.9	Sykehuspraksis

Mål 9
Elevene skal kunne delta i medisinsk og kirurgisk sykepleie og kjenne til de vanligste sykdommene, undersøkelsene og behandlingene

Hovedmomenter
Elevene skal

9a	ivareta pasientens hygiene og yte bistand og omsorg ut fra pasientens behov. Elevene 	skal sette mål for arbeidet, foreslå tiltak og begrunne disse og evaluere utført arbeid

9b	ha kjennskap til fysioterapeutens og ergoterapeutens arbeidsområder

9c	ha kunnskaper om pre- og postoperativ sykepleie 

9d	være kjent med de vanligste kirurgiske og medisinske undersøkelser og kunne forberede 	og følge pasienter til disse

9e 	delta i matservering, assistere ved spising, mate hjelpesløse pasienter og gi 	sondeernæring 	

9f	kjenne til  innleggelsesrutiner og rutiner ved utskriving

9g	ha kunnskaper om reaksjoner på innleggelser

9h 	være bevisst eget funksjons- og kompetanseområde

9i	kjenne til sykehusets katastrofeberedskap

9j	utføre skylleromsarbeid og sørge for orden, trivsel og god hygiene i pasientrom og på 	sykehusets fellesrom

9k	delta i arbeidsoppgaver som supplering av rent tøy og rekvisita

9l	vurdere bruk av engangsutstyr og annet forbruksmateriell i forhold til miljø og økonomi

9m	kjenne til helseskadelige arbeidsmiljøfaktorer i helseinstitusjoner og vite hvordan man	beskytter seg mot disse

9n	kunne bruke godkjente metoder for sterilisering og desinfeksjon, og kunne behandle 	sterilt, rent og urent utstyr

9o	utføre stell av pasienter i seng og sørge for at sengen og omgivelsene rundt pasientene er 	rene og i orden




2.2.10	Åpen omsorg - bistand, omsorg og pleie i hjemmet

Mål 10
Elevene skal i samarbeid med andre faggrupper, bruker, pasienter og pårørende, vurdere pasientens/brukerens behov og ressurser.  De skal planlegge og sørge for at pasienten/brukeren får et best mulig tilbud
  
Hovedmomenter
Elevene skal

10a	planlegge og utføre praktiske sykepleieoppgaver, gi bistand og omsorg til pasienten/ 	brukeren i hjemmet

10b	observere hjemmesituasjonen og kunne rapportere skriftlig og muntlig på en korrekt 	måte til nærmeste leder og aktuelle samarbeidspartnere

10c	gjennom sitt arbeid vise respekt for pasientens/brukerens individualitet, integritet og 	selvbestemmelsesrett

10d	kunne kommunisere med pasient/bruker og pårørende i sitt arbeid

10e	være orientert om service- og rehabiliteringstilbud i pasientens/brukerens nærmiljø, delta 	i planleggingen og gjennomføringen av tiltak i samsvar med pasientens/brukerens ønsker 	og behov

10f	identifisere ressurser hos pasienten/brukeren og utnytte disse til å styrke pasientens/ 	brukerens egenomsorg

10g	ha kunnskap om hvilke forberedelser som må iverksettes ved inn-/ og utskriving fra f.eks.	sykehus og sykehjem 

10h	ha kjennskap til hjemmeulykker og vold blant eldre

10i	observere og rapportere boforhold og delta i forebygging av hjemmeulykker

10j	anvende kunnskaper om kostholdets betydning for den enkeltes helsetilstand, veilede om 	ernæringsmessig riktig kosthold og påse at pasienten/brukeren får tilfredsstillende 	ernærings- og væsketilførsel

10k	bidra til å skape trivsel i omgivelsene rundt pasienten/brukeren

10l	anvende allmennetiske og yrkesetiske retningslinjer, vise respekt og opptre hensynsfullt i 	pasienten/brukerens hjem

10m	vise innsikt og respekt for mennesker i ulike livsfaser og livsforhold

10n	observere og rapportere skader på inventar og faste installasjoner i boligen, og kunne 	utføre enkle arbeidsoppgaver som å skifte lyspærer, lysrør og sikringer

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/veileder og opplæringssted i arbeidet fram mot et læringsmål, om hvor langt eleven er kommet i utvikling fram mot en kompetanse
	å veilede, motivere og utvikle eleven
	å motivere læreren/veilederen 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 og i kapittel 2 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 læreplanen.

3.3	Hvordan skal vurdering skje?

Det skilles mellom to hovedtyper 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-karakter. 

Avsluttende vurdering kommer til uttrykk gjennom standpunktkarakterer og i dokumentert resultat av en avsluttende eksamen. 

For at avslutningsresultatet skal være en meningsfylt informasjon, må avsluttende prøve være slik lagt opp at den prøver sentrale sider av opplæringsmålene.



3.4	Spesielle forhold som gjelder studieretningsfaget

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.

Det er viktig at elevene i løpet av året får muligheter til å prøve seg i oppgaver der alle deler av fagområdene som inngår i studieretningsfaget inngår.

Målene er styrende for den opplæring som foregår i praksis og for skoleundervisning.
Praksis for elevene skal være veiledet av offentlig godkjent hjelpepleier eller sykepleier.
Faglærerne i skolen har det praktiske og pedagogiske ansvaret for opplæringen og vurdering av eleven.

Elevene bør føre loggbok/opplæringsbok i alle praksisperioder. Boken skal vise utførte arbeidsoppgaver i praksis relatert til læreplanens mål. Boken skal attesteres av veileder og lærer, og være til hjelp når karakter i praksis skal fastsettes .































Vedlegg 1



1.1 Fag- og timefordeling 


Felles allmenne fag
Årstimer
(gjennomsnitt uketimer)
Norsk
0
0
Engelsk
0
0
Samfunnslære
0
0
Matematikk
0
0
Naturfag
0
0
Kroppsøving
75
2



Studieretningsfag



Sykepleie med støttefag  
1154
31



Valgfag
75
2



Tilsammen
1309
35




Det skal legges tilrette for  555 årstimer (15 uker) praksis på videregående kurs II, og timene til praksis er inkludert i det  totale timetall for studieretningsfaget.

Minst 4 uker skal være praksis fra  sykehus.

Minst 6 uker skal være praksis fra  åpen omsorg/hjemmesykepleie.

Resten kan være praksis fra åpen omsorg eller sykehus og/eller fra institusjoner med andre pasient/klientgrupper.

599 årstimer  skal være skoleundervisning i studieretningsfaget.









1.2 Moduler


Videregående kurs II hjelpepleier inndeles i ni moduler.


Moduler
Årstimer
(gjennomsnitt 
uketimer)
Modul 1:	Etikk og kommunikasjon 
75
2
Modul 2:	Arbeidsmiljø 
		Hygiene

112

3
Modul 3:	Grunnleggende sykepleieoppgaver
150
4
Modul 4:	Psykisk helsevern
112
3
Modul 5:	Spedbarn- og barselpleie
75
2
Modul 6:	Funksjonshemming
		Sosialkunnskap

75

2




Praksis

Antall uker

Modul 7	Sykehuspraksis
minst 4 uker

Modul 8	Åpen omsorg/hjemmesykepleie
minst 6 uker

Modul 9	Valgfri praksis
minst 4 uker





Merknad til vedlegg 1

Utgangspunktet for undervisningstimetallet er samlet timetall på årsbasis (årstimer).  Gjennomsnittlige uketimer er årstimetall dividert på 38.  Jfr. arbeidsavtalen 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 hjelpepleier.



Standpunktkarakterer

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

Fravær over 10% skal være tatt igjen før standpunktkarakter kan settes og før eleven går opp til eksamen. Eleven skal ha oppnådd karakteren to eller bedre i praksis før hun/han kan få standpunktkarakter og for å få gå opp til eksamen. Praksis skal vurderes med tallkarakterer 
og vektlegges 50% av karakteren i studieretningsfaget.



Eksamen


A.	Prinsipper:

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


B.		Eksamen på videregående kurs II hjelpepleier:

		Studieretningsfag:	Alle elever skal opp i en tverrfaglig eksamen i sykepleie med 				støttefag.

		Eksamensform:	Prosjektoppgave med muntlig eksaminasjon.






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

