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Helse- og oppvekstfag

Eksempler på fag:

Helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider, helsesekretær, 
apotektekniker, portør og hudpleier

Du lærer: 

om helsefremmende arbeid 

om fysisk og psykisk helse

om hvordan kroppen er oppbygd 

om kommunikasjon og samhandling

om barn og unges utvikling

om kost, ernæring og hygiene



Vg1 Vg2

Vg 3

Bedrift

Vg3

Bedrift

Vg3
i skole

Vg1 = Videregående trinn 1 (første året)

Vg2 = Videregående trinn 2 (andre året)

Vg3 = Videregående trinn 3 (tredje året)

Bedrift = Lærling i to år

Oppbygging av 

videregående opplæring
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Vg2

HELSE- OG

OPPVEKSTFAG

Hersleb

Holtet

Kuben

Nydalen

Stovner

(Ullern)

Ulsrud

HELSEARBEIDERFAG 

Holtet, Kuben, Nydalen, Stovner (Ullern)

BARNE- OG UNGDOMS-ARBEIDERFAG

Holtet, Kuben, Nydalen, Stovner, Ulsrud

AMBULANSEFAG
Ikke Vg2 i Oslo/Akershus. Kun 3-årig løp med 

studiekompetanse ved Holtet 

HELSESERVICEFAG

Hersleb, Nydalen

Tannhelsesekretær: Hersleb

Helsesekretær: Hersleb, Nydalen

Apotektekniker: Ullern

FOTTERAPI OG ORTOPEDITEKNIKK  

Rosenvilde (Bærum) 

HUDPLEIER

Stovner

Vg1

AKTIVITØRFAGET

Sannsynligvis ikke vg2 i Oslo skoleåret 2022/2023



Helsefagarbeider

Eksempel på arbeidsoppgaver:

• Gi praktisk pleie

• Gi omsorg 

• Fremme helse 

• Gi førstehjelp

• Bruke data

• Planlegge behandlingsopplegg

Aktuelle arbeidssteder:

• Sykehjem

• Sykehus

• Hjemmetjenesten

• Omsorgsboliger

• Rusomsorg

http://www.minsnekker.no/images/fagbrev_2.jpg


Barne- og ungdomsarbeider

Aktuelle arbeidssteder:

•Barnehager 
•Aktivitetsskole
•Skole
•Klubb
•Institusjoner for barn og unge

Eksempel på arbeidsoppgaver:
• Aktivisere og veilede barn og 

unge
• Planlegge, gjennomføre og 

evaluere aktiviteter
• Være en tydelig voksen
• Kunne lage enkle måltider
• Tenke helse, miljø og sikkerhet

http://www.minsnekker.no/images/fagbrev_2.jpg


Ortopeditekniker

Aktuelle arbeidssteder:

• Private eller statlige ortopediske verksteder

Eksempel på arbeidsoppgaver:

• Lage, vedlikeholde og reparere ortopediske 
hjelpemidler

• Produsere proteser og ortopedisk fottøy

• Veilede pasienter/kunder

• Samarbeide tett med andre yrkesgrupper

http://fag.utdanning.no/vg1/helse_og_sosialfag/laerestoff_helse_og_sosialfag/ortopediteknikeren_tilpasser_hjelpemiddel
http://www.minsnekker.no/images/fagbrev_2.jpg


Portør

• Bygger på Vg2 helsearbeiderfag eller 
helseservice (ambulansefag)

• 2 år i lære

Eksempel på arbeidsoppgaver:

• transportere pasienter på en sikker og 
omsorgsfull måte

• bringe pasienter til og fra behandling 
inne på institusjonen

• transportere matvogner, inventar, 
medisiner, prøver, journaler og annen 
intern post mellom avdelingene

Aktuelle arbeidssteder:
• Sykehus
• Andre behandlingsinstitusjoner

http://www.minsnekker.no/images/fagbrev_2.jpg


Hudpleier

Aktuelle arbeidssteder:

• Bedrifter/ klinikker/ hudpleiesalonger  

• Parfymeri

• Spa -avdelinger

• Sykehjem og andre institusjoner 

Eksempel på  arbeidsoppgaver::

• Hudpleiebehandlinger

• Kroppsbehandlinger

• Farging av vipper og bryn

• Forebygge hudproblemer



Tannhelsesekretær

Aktuelle arbeidssteder:

• Tannhelsetjenesten  

• Klinikker ved de odontologiske 
fakultetene

• Spesialistklinikker

Eksempel på  arbeidsoppgaver:

• Pasientmottak og journalføring på data

• Assistere tannlegen

• Ta digitalt røntgen

• Gjennomføre hygieniske tiltak

• Kontorarbeid og innkjøp av materiell



Helsesekretær 
Aktuelle arbeidssteder:

• Legekontor 

• Sykehus 

• Bedriftshelsetjenesten 

• Helsesenter 

• Nav

Eksempel på arbeidsoppgaver:

• Ta imot pasienter

• Assistere legen

• Ta blodprøver

• Kontorarbeid

• Skifte på sår og sette vaksiner



Apotektekniker

Aktuelle arbeidssteder: 

• Apotek 

• Laboratorier

• Norsk medisinaldepot

Eksempel på arbeidsoppgaver: 

• Veilede og gi råd til kunder

• Salg

• Håndtere resepter

• Drive markedsføring/kampanjer

• Håndtere varer og logistikk

• Bruke data



Fotterapeut
Aktuelle arbeidssteder:  

• Sykehus 

• Sykehjem

• Hjemmebaserte tjenester

• Private klinikker 

• Innen idrett

Eksempel på arbeidsoppgaver:  

• Gi råd og veiledning ved ulike plager og 
om fottøy tilpasset arbeidssituasjon og 
aktivitetsnivå

• Fjerne hard hud og torner

• Lage og tilpasse såler

• Korrigere nedgrodde negler

• Forpleie



Programfag  Vg1 - Vg2 – Vg3

Yrkesfaglig 

fordypning

Helsefremmende

arbeid
Yrkesliv i 

helse- og 

oppvekstfag

Kommunikasjon og 

samhandling

file:///E:/kompetansehevingskurs faglærere UTV 100609/lokale læreplaner VG1/Barne-_og_Ungdomsarbeiderfag_vg1.doc


Andre veier innen HO

• Studiekompetanse

og fagbrev i 
helsearbeiderfag

(med realfaglig 
fordyping) 

-Kuben vgs

• Barne- og 
ungdomsarbeiderfag 
med studiekompetanse

- Ulsrud vgs

• Helsearbeiderfag med 
studiekompetanse

– Ullern vgs

• Ambulansefag med 
studiekompetanse

– Holtet vgs



Politiattest

Noen yrker innen helse- og oppvekstfag krever politiattest. 

NB! Alle skolene krever politiattest av elevene for å kunne være i praksis i bedrift.    
Dette gjelder også for elever som går Vg1 Helse- og oppvekstfag.



Alle som fullfører og består en 
yrkesutdanning, har livslang rett til 

påbygg• Barnehagelærer

• Lærer

• Faglærerutdanning

• Sykepleier

• Vernepleier

• Barnevernspedagog

• Ergoterapeut

• Paramedic

• Politi



Velg helse- og 

oppvekstfag!
En utdanning for fremtiden


