
 

Eksamen 
 

Fag: HS7019 Ambulansefag 

Eksamensdato: 10. juni 2005 
 

Eksamenstype: Tverrfagleg eksamen / Tverrfaglig eksamen 

Studieretning: Helse- og sosialfag 

Praksiskandidatar/Praksiskandidater 

 

Oppgåva ligg føre på begge målformer, først nynorsk, deretter bokmål. / 
Oppgaven foreligger på begge målformer, først nynorsk, deretter bokmål. 
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Nynorsk 
 

 

Eksamensinformasjon 
 

Eksamenstid: 5 timar 

Hjelpemiddel: Sjå rundskriv Utdanningsdirektoratet UDir–9–2004. 

Rettleiing om 
vurderinga: 

Det gjeld å vise heilskapleg kompetanse og å bruke 

kunnskapar frå dei ulike faga i læreplanen i løysinga på 

oppgåva.  

 

I svaret skal du 
− setje i verk prehospitale tiltak 
− gjere rette prioriteringar 
− vurdere omfang og ressursbehov 
− vise evne til kommunikasjon 
− vise forståing av betydninga av rapportering og 

dokumentasjon 
− vise evne til å etterleve hygieniske prinsipp 
− vise evne til å opptre rasjonelt og beherska 
− vise evne til å sikre eigentryggleiken  
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Situasjonsbeskriving 
 
 
Om morgonen 17. mai blir du og kollegaen din kalla ut på eit ”gult oppdrag” av AMK til ei 
gravid kvinne der ”vatnet har gått”. På veg til sjukehuset seier mannen hennar, som følgjer 
med i ambulansen, at no trur han noko skjer.  
  
Samtidig blir ambulansen stoppa av ei gruppe ungdommar som opplyser at ein gut ligg i 
vegkanten. Somme av ungdommane skrik hysterisk at guten er alvorleg skadd. Ei 
heimelaga bombe har uventa eksplodert i hendene hans. 
 
 
 
 
Oppgåve 
 
Tenk deg sjølv framhaldet av situasjonen. 

• Fullfør oppdraget med dei tiltak som er eller kan vere nødvendige for den gravide 
kvinna og den skadde guten. Kva vil du gjere, korleis vil du gjere det, og kvifor vil du 
gjere det slik? 
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Bokmål 
 

 

Eksamensinformasjon 
 

Eksamenstid: 5 timer 

Hjelpemidler: Se rundskriv Utdanningsdirektoratet UDir–9–2004. 

Veiledning om 
vurderingen: 

Det gjelder å vise helhetlig kompetanse og å bruke 

kunnskaper fra de ulike fagene i læreplanen i løsningen på 

oppgaven.  

 

I besvarelsen skal du 
− iverksette prehospitale tiltak 
− foreta riktige prioriteringer 
− vurdere omfang og ressursbehov 
− vise evne til kommunikasjon 
− vise forståelse av betydningen av rapportering og 

dokumentasjon 
− vise evne til å etterleve hygieniske prinsipper 
− vise evne til å opptre rasjonelt og behersket 
− vise evne til å ivareta egensikkerheten  

 

Eksamen, HS7019 Ambulansefag  Side 4 av 5 



 

Situasjonsbeskrivelse 
 
 
Om morgenen 17. mai blir du og din kollega utkalt på et ”gult oppdrag” av AMK til en 
gravid kvinne hvor ”vannet har gått”. På vei til sykehuset sier mannen hennes, som følger 
med i ambulansen, at nå tror han noe skjer.  
  
Samtidig blir ambulansen stoppet av en gruppe ungdommer som opplyser at en gutt ligger 
i veikanten. Noen av ungdommene skriker hysterisk at gutten er alvorlig skadet. En 
hjemmelaget bombe har uventet eksplodert i hendene hans. 
 
 
Oppgave 
 
Tenk deg selv fortsettelsen av situasjonen. 

• Fullfør oppdraget med de tiltak som er eller kan være nødvendige for den gravide 
kvinnen og den skadde gutten. Hva vil du gjøre, hvordan vil du gjøre det, og hvorfor 
vil du gjøre det slik? 
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