
 

 
  

 

 

 

 

 

HELSEARBEIDERFAGET 
Teori til fagprøven 

GJENNOMFØRING 
Timetall: 108 (1 ettermiddag i uken) 
Utdanningen kan kombineres med jobb 
Læringsplattformen ACampus benyttes i undervisningen (opplæring gis) 

 

AOF HORDALAND - SOGN OG FJORDANE  
Kursstart: 12.09.2018  
Klokkeslett: 17:00 – 21:00, (onsdager) 
Pris: kr 22 000,- + eksamensavgift og undervisningsmateriell 
Sted: Førde (lokaler ikke bestemt) 
 

FINANSIERING 
Som fagorganisert kan du søke om stipend til utdanning. Ta kontakt med din fagfo-
rening.  
Fagforbundet har eget kompetansefond og regelverk: http://www.fagforbun-
det.no/stipend/. Det utbetales inntil kr. 12.000,- per kalenderår i stipend. 
AOF hjelper gjerne til med søknaden  
 

PÅMELDING 

AOF Hordaland – Sogn og Fjordane/Helsearbeiderfaget 

AOF Hordaland – Sogn og Fjordane 
Tlf: 55 30 90 50 / 97 98 37 64 
www.hordaland.aof.no  
hordaland@aof.no 

 

 

http://www.fagforbundet.no/stipend/
http://www.fagforbundet.no/stipend/
http://www.aof.no/hordaland/teori-til-fagproven/fagbrev---helsefagarbeider---forde-/280981/kurs
http://www.hordaland.aof.no/
mailto:hordaland@aof.no


  

 

MÅLGRUPPE 
Utdanningen er rettet mot voksne med arbeidserfaring innen fagfeltet helsearbeid og 
som ønsker formell dokumentasjon på sin kunnskap og kompetanse ved å ta fagbrev. 
 

MÅL MED OPPLÆRINGEN 
Formålet med opplæringen er å forberede deg til den teoretiske eksamen som er ett 
av tre krav for å få fagbrev. Gjennom tett dialog og oppfølging med veileder/lærer, 
skal du som deltar få den kunnskapen du trenger for å bestå den teoretiske eksamen. 

Når du har bestått eksamen i teoridelen til fagbrevet i Helsearbeiderfaget og relevant 
og allsidig praksis er godkjent av Fagopplæringskontoret i Sogn og Fjordane, kan den 
praktiske fagprøven gjennomføres. 

EKSAMEN 
Kurset avsluttes med en 5 timers skriftlig tverrfaglig eksamen, som dekker teorikravet 
til fagprøven. 
Eksamen avlegges som privatist hos Sogn og Fjordane Fylkeskommune i juni 2019. 
Oppmelding til eksamen gjøres på www.privatistweb.no  
 
Ved bestått eksamen og 5 års variert praksis fra yrket kan du avlegge den praktiske 
fagprøven. 

 

INNHOLD 
Helsefagarbeideren utfører praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for pasienter og 
brukere av helse- og sosialtjenesten. Helsefagarbeideren arbeider i spesialisthelse-
tjenesten, i psykisk helsevern på alle nivåer og i institusjoner og varierte omsorgs- 
og behandlingstilbud i kommunal og privat sektor. 

Opplæringen vi bidra til å utvikle kompetanse i: 

 utøvelse av faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp,  
med brukeren i sentrum 

 helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende 
pleie- og omsorgstiltak 

 planlegging, utføring og deltagelse i det totale behandlingsopplegget 
for pasienten/brukeren 

 hygieniske, ernæringsmessige og ergonomiske prinsipper 

 håndtering av medikamenter etter gjeldende lovverk 

 dokumentasjon og rapportering 

Helsearbeiderfaget består av følgende programfag: 

 Helsefremmende arbeid. 

 Kommunikasjon og samhandling 

 Yrkesutøving 
 

ORGANISERING 

Undervisningen organiseres som tradisjonell klasseromsundervisning en ettermid-
dag i uken. Læringsplattformen ACampus brukes i tillegg som et informasjons- og 
kommunikasjonsverktøy.  

Undervisningen vil være sterkt knyttet til deltakernes praksiserfaring. Erfaringsut-
veksling og samspillet mellom teori og praksis vektlegges. I siste halvdel av kurspe-
rioden vil deltakerne få mye øving i skriving av eksamensoppgaver. 
 

http://www.sfj.no/praksiskandidat.342369.nn.html
http://www.sfj.no/privatist.342368.nn.html
http://www.privatistweb.no/

