
 

Informasjon om søknad på hospitering 
ved ambulansetjenesten i Vestre Viken 

Opplæring er en viktig del av vår tjeneste og vi får mange henvendelser om hospitering. 
Vi ønsker å gi deg som søker god informasjon, og ber om at du fyller ut 
søknadsskjemaet på neste side. 

 
Vi tar opp hospitanter i følgende kategorier: 

 
• Du er i et ambulansefaglig utdanningsløp, minimum oppstart på VG2 

ambulansefag/høyskole for prehospitalt arbeid/paramedic. 
 

• Du tilhører en av våre nære samarbeidspartnere. 
Vi gjør oppmerksom på at politi eller politistudenter ikke kan tilbys hospiteringsplass hos oss 
etter at de har startet opp med praksis/ 2.-året på PHS. 

 
• Du skal begynne å jobbe som vikar hos oss. 

 

Hvis du får hospiteringsplass får du anledning til å hospitere inntil 3 vakter, innenfor en 
nærmere angitt periode på inntil 3 måneder. Det kan avtales færre dager og andre perioder i 
tråd med avdelingens kapasitet. Send arbeidsavtalen (underskrevet) og MRSA-skjema (utfylt) 
tilbake til oss før du starter hospiteringen. Alle som skal hospitere i ambulansetjenesten må 
være fullvaksinerte i henhold til retningslinjer fra Folkehelseinstituttet (FHI). 

 
Det blir ikke gjennomført hospiteringer i skolens sommerferie. 

 
Du må skrive en kort begrunnelse for hvorfor du søker, og hva du ønsker med 
hospiteringen hos oss. Her må du også redegjøre for hvilken av de tre kategoriene nevnt 
over du tilhører. Begrunnelsen skal også inneholde aktuelle læremål, eller konkrete 
punkter for hva det skal øves på. Oversikten må medbringes til hospiteringen slik at 
personellet du følger er kjent med hva ditt læringsutbytte skal være. De kan da bidra til at 
du får et bedre utbytte av hospiteringen.  

Søknaden sendes til Ambulansetjenesten på e-post: 

Hilde S. Sjønnegård 
Ambulansetjenesten | Vestre Viken HF 
sbselh@vestreviken.no 

mailto:sbselh@vestreviken.no


 

Skjema for hospitering ved ambulansetjenesten i VVHF 

 

 
 

Begrunnelse for søknad til hospitering 
- Her skal du blant annet beskrive læremål, og konkrete punkter for hva du skal øve på  
- Begrunnelse kan også gis i eget vedlegg 

     

     

 
 

INFO OM SØKER 

Navn: 
 

Fødselsnummer, 11 siffer: 
 

Skriv din adresse her: 
 

Telefon: 
 

Postnummer: 
 

Poststed: 
 

Skriv inn en e-post adresse vi kan kontakte deg på her. 
 

KRYSS AV FOR DEN ELLER DE STASJONENE DU ØNSKER Å SØKE PLASS VED 
Vi tar imot hospitering på følgende stasjoner, og sted kan ikke garanteres:  

 Geilo  Gol  Hemsedal 

 Nesbyen   Noresund   Rødberg  

 Sigdal   Veggli   


	Informasjon om søknad på hospitering ved ambulansetjenesten i Vestre Viken
	Opplæring er en viktig del av vår tjeneste og vi får mange henvendelser om hospitering. Vi ønsker å gi deg som søker god informasjon, og ber om at du fyller ut søknadsskjemaet på neste side.
	Søknaden sendes til Ambulansetjenesten på e-post: Hilde S. Sjønnegård

	Skjema for hospitering ved ambulansetjenesten i VVHF

