
 

   
 

 

 

Vurderingskriterier i helsefagarbeiderfaget for kandidat: _____________________ 

 

Område 
 

Bestått meget godt Bestått Ikke bestått 

PLANLEGGING 
 
 
 
 
 

Kandidatens planlegging 
er meget godt 
gjennomarbeidet, 
Strukturert og med en 
realistisk 
tidsplan/fremdriftsplan. 
 
 
Kandidaten har meget god 
oversikt over brukerens 
funksjonsnivå og 
bistandsbehov, og kan 
gjennomføre tiltak i 
samhandling med 
brukeren og andre 
yrkesgrupper. 
 
 
 
Kandidaten har meget 
gode reflekterte/faglige 
kunnskaper, forståelse og 
vurdering/refleksjonsevne. 
Har evne til kritisk sans og 
meget gode begrunnelser 
på alle tiltak. 
 
 
Kandidaten viser til HMS 
og andre lover og 
forskrifter. Forskrifter er 
meget godt vurdert og 
ivaretatt. 
 
 
Kandidatens planlegging 
har et meget godt fokus 
på brukermedvirkning, 
yrkesetikk og holdninger. 
 

Kandidatens 
planlegging er godt 
gjennomarbeidet med 
en utarbeidet 
tidsplan/fremdriftsplan, 
der valg av utstyr og 
metode er begrunnet. 
 
Kandidaten har god 
oversikt over brukerens 
funksjonsnivå og kan 
bistandsbehov. 
Kandidaten kan 
gjennomføre tiltak i 
samhandling med 
brukeren og aktuelle 
yrkesgrupper. 
 
 
Kandidaten har gode 
faglige kunnskaper og 
begrunnelser. Kan 
anvende, gjøre rede for 
og forklare. 
 
 
 
 
Kandidaten har god 
kjennskap til HMS og 
andre lover og 
forskrifter. 
 
 
 
Kandidatens 
planlegging har godt 
fokus på 
brukermedvirkning, 

Kandidatens 
planlegging er uklar 
og/eller mangelfull. 
 
 
 
 
 
Kandidaten har liten 
eller ingen oversikt 
over brukerens 
funksjonsnivå. 
Liten eller ingen 
samhandling med 
brukeren og aktuelle 
Yrkesgrupper. 
 
 
 
Kandidaten har lite 
kunnskaper og få 
faglige begrunnelser 
på tiltak, 
reproduserer, gjengir 
og repeterer teori.  
 
 
 
Kandidaten har lite 
fokus og kjennskap til 
HMS og andre lover 
og forskrifter. 
 
 
 
Kandidatens 
planlegging har lite 
fokus på 
brukermedvirkning. 
 



 

   
 

 
 
 
Kandidaten vurderer eget 
arbeid meget godt og ser 
alternative løsninger. 
Vurderer eventuelt behov 
for hjelpemidler, innhente 
hjelp fra andre aktuelle 
yrkesgrupper. Reflekterer 
og drøfter i henhold til 
kost, helse og trivsel. 
 

 

yrkesetikk og 
holdninger. 
 
Kandidaten gjør rede 
for og begrunner, 
skaper trivsel, tar 
hensyn til brukers 
individuelle ønsker, 
forstår sammenheng 
mellom kost og helse, 
anvender norske 
anbefalinger, 
observerer og forstår 
tiltak og rapporterer. 

 
 
 
Kandidaten tilbereder 
måltider og serverer 
mat og drikke etter 
rutiner og instruksjon, 
observerer og 
rapporterer uten 
refleksjon/forslag til 
tiltak. 

 

GJENNOMFØRING 
 
 
 
 
 
 

 
Kandidaten viser en meget 
god hygiene som heller 
ikke er overdrevent, og 
følger hygieniske 
prinsipper. 
 
Kandidaten viser en meget 
stor grad av 
selvstendighet. Kan 
organisere/delegere på en 
forsvarlig måte, kreativ, 
fleksibel og finner nye 
løsninger. 
 
Kandidaten har en meget 
god kommunikasjon og 
samhandling med brukere, 
pårørende og kollegaer. 
Tar hensyn til 
omgivelsene, brukers 
forutsetninger og legger til 
rette for god 
kommunikasjon. 
 
Kandidaten viser meget 
gode holdninger, stor 
respekt for brukere og 
kollegaer samt fokus på 
brukermedvirkning. 
 

 
 
 
 

 
Kandidaten viser en 
gjennomgående god 
hygiene og følger 
hygieniske prinsipper. 
 
 
Kandidaten viser 
selvstendighet og kan 
arbeidsoppgavene på 
en god måte, kan være 
fleksibel og kreativ. 
 
 
 
Kandidaten har en god 
kommunikasjon og 
samhandling med 
brukere, pårørende og 
kollegaer. 
 
 
 
 
 
Kandidaten viser gode 
holdninger, respekt for 
brukere og kollegaer 
samt god fokus på 
brukermedvirkning. 
 

 

 
Kandidaten har  
Vesentlige feil og 
mangler i utførelsen 
av de hygieniske 
prinsipper. 
 
Kandidaten tar lite 
initiativ, mangler 
selvstendighet og har 
liten oversikt. 
 
 
 
 
Kandidaten behersker 
i liten grad 
kommunikasjon og 
samhandling. 
 
 
 
 
 
 
Kandidaten har liten 
eller ingen fokus på 
holdning, respekt for 
brukere og kollegaer 
samt lite bruk av 
brukermedvirkning. 



 

   
 

 
VURDERING AV 
EGET ARBEID 
 
 
 
 
 
 

 
Egenvurderingen viser en 
meget god innsikt i faget. 
Kandidaten har meget god 
evne til å reflektere over 
planleggings- og 
gjennomføringsdelen, og 
er bevist på egne valg. 

 
Egenvurderingen viser 
god innsikt i faget. 
Kandidaten viser evne 
til å reflektere over 
planleggings- og 
gjennomføringsdelen. 

 
Egenvurderingen viser 
en manglende innsikt 
i faget. Kandidaten 
viser liten evne til 
refleksjon. 

 
DOKUMENTASJON 
AV EGET ARBEID 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dokumentasjonsdelen gir 
en meget god oversikt 
over planlegging, 
gjennomføring og 
vurdering av 
fremdriftsplanen. 

 

 
Dokumentasjonsdelen 
gir god oversikt over 
planlegging, 
gjennomføring og 
vurdering av 
fremdriftsplanen. 

 

 
Dokumentasjonsdelen 
av fagprøven er uklar 
eller mangelfull. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

 

 

Avsluttende vurdering i helsefagarbeiderfaget for kandidat: _____________________ 

 

Bestått meget godt Bestått Ikke bestått Sted Dato 

 
 

    

 

 

 

Kommentar fra prøvenemnd til protokollførsel: 

PLANLEGGING 
 
 
 
 

GJENNOMFØRING 
 
 
 
 

EGENVURDERING 
 
 
 
 

DOKUMENTASJON 
 
 
 
 

TOTALVURDERING 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Underskrift prøvenemndsleder Underskrift prøvenemndsmedlem 



 

   
 

 

 

Vedlegg bilder som dokumentasjon hvis nødvendig 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/ 

 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/

