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04.06.2020
HUD2003 Yrkesutøving / Yrkesutøvelse

Programområde: Hudpleie

Nynorsk/Bokmål

Nynorsk
Eksamensinformasjon
Eksamenstid

Eksamen varer i 4 timar.

Hjelpemiddel

Alle hjelpemiddel er tillatne, unntatt ope Internett, samskriving,
chat og andre moglegheiter for å kunne utveksle informasjon
med andre.

Bruk av kjelder

Dersom du bruker kjelder i svaret ditt, skal dei alltid førast opp på
ein slik måte at lesaren kan finne fram til dei.
Du skal føre opp forfattar og fullstendig tittel på både lærebøker
og annan litteratur. Dersom du bruker utskrift eller sitat frå
internett, skal du føre opp nøyaktig nettadresse og
nedlastingsdato.

Informasjon om
vurderinga

I vurderinga vil det bli lagt vekt på følgjande:







Grad av måloppnåelse i høve til dei enkelte læreplanmål.
Fagleg kunnskap og haldningar som er relevant i
oppgåvene.
Fokus på klientenog yting av service
Kreativitet i valg av løysingar.
Yrkesutøvelsen i eit heilskapleg perspektiv.
Profesjonalitet i yrkesutføringa.

HUGS Å NUMMERER OPPGÅVENE PÅ SVARARKET
Andre
opplysningar

Eksamen

Kompetansemål som er brukt i oppgåva:
 Utføre hudanalyse, gjøre rede for hudtyper og
hudtilstander, velge ut riktige produkter og apparater og
utføre ansiktsbehandlinger
 Gjør rede for virkningen av grunnleggende massasje og
utføre massasjen i ansikt og nakke ut fra hudtilstanden
 Utføre farging av vipper og bryn og vise kunnskaper om
fargeprosesser
 Anvende ergonomiske prinsipper i oppgaven

Side 2 av 6

Oppgåve 1
Charlotte på 17 år kjem til deg for behandling. Ho har bestilt ei ansiktsbehandling
inkludert massasje. Ho er svært sjenert og har derfor teke med seg mor si. Charlotte
har kraftig akneutbrudd, noko som plager ho veldig. I tillegg er ho veldig sensitivisert.
Hudpleierutinane til Charlotte består i å vaske huda med handsåpe og innimellom
låne dagkremen til mora.
a. Legg opp ein behandlingsplan til Charlotte ut i frå opplysningane du har fått.
b. Kvifor er det viktig at ein som hudpleiar har god kunnskap om ulike hudtypar
og hudtilstandar? Grunngje svaret ditt.

Oppgåve 2
Undervegs i behandlinga spør mor til Charlotte om du også kan farge vipper og bryn
på ho. Ho fortel at hun tidlegare har reagert på hårfarging hos frisøren.
a. Korleis ville du som profesjonell hudpleiar gått fram i denne situasjonen?
b. Forklar fargeprosessen for hår i ulike livsfasar.

Oppgåve 3
Ergonomi er viktig når du utfører behandlingane dine. Diskuter kva for ansvar du har
sjølv for å bruke og gjennomføre god ergonomi i ditt daglege arbeid som hudpleiar.

Eksamen

Side 3 av 6

Bokmål
Eksamensinformasjon
Eksamenstid

Eksamen varer i 4 timer.

Hjelpemidler

Alle hjelpemiddel er tillatt, unntatt åpent internett, samskriving,
chat og andre muligheter for å kunne utveksle informasjon med
andre.

Bruk av kilder

Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal disse alltid oppgis på
en slik måte at leseren kan finne fram til dem.
Du skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på både lærebøker og
annen litteratur. Hvis du bruker utskrift eller sitat fra internett,
skal du oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato.

Informasjon om
vurderingen

I vurderingen vil det bli lagt vekt på følgende:







Grad av måloppnåelse i forhold til de enkelte
læreplanmål.
Faglige kunnskaper og holdninger som er relevant i
oppgavene.
Fokus på klienten og yting av service.
Kreativitet i valg av løsninger.
Yrkesutøvelsen i et helhetlig perspektiv.
Profesjonalitet i yrkesutøvelsen.

HUSK Å NUMMERER OPPGAVENE I SVARARKET
Andre
opplysninger

Eksamen

Kompetansemål som er brukt i oppgaven:
 Utføre hudanalyse, gjøre rede for hudtyper og
hudtilstander, velge ut riktige produkter og apparater og
utføre ansiktsbehandlinger
 Gjør rede for virkningen av grunnleggende massasje og
utføre massasjen i ansikt og nakke ut fra hudtilstanden
 Utføre farging av vipper og bryn og vise kunnskaper om
fargeprosesser
 Anvende ergonomiske prinsipper i oppgaven

Side 4 av 6

Oppgave 1
Charlotte på 17 år kommer til deg for behandling. Hun har bestilt en
ansiktsbehandling inkludert massasje. Hun er svært sjenert og har derfor tatt med
seg sin mor. Charlotte har kraftig akneutbrudd, noe som plager henne veldig. I tillegg
er hun veldig sensitivisert. Hudpleierutinene til Charlotte består i å vaske huden med
håndsåpe og en gang i blant låne dagkremen til moren.
a. Legg opp en behandlingsplan til Charlotte ut i fra opplysningene du har fått.
b. Hvorfor er det viktig at man som hudpleier har god kunnskap om ulike
hudtyper og hudtilstander? Begrunn svaret ditt.

Oppgave 2
Underveis i behandlingen spør Charlottes mor om du også kan farge vipper og bryn
på henne. Hun forteller at hun tidligere har reagert på hårfarging hos frisøren.
a. Hvordan ville du som profesjonell hudpleier gått frem i denne situasjonen?
b. Forklar fargeprosessen for hår i ulike livsfaser.

Oppgave 3
Ergonomi er viktig når du utfører behandlingene dine. Diskuter hvilket ansvar du har
selv for å bruke og gjennomføre god ergonomi i ditt daglige arbeid som hudpleier.
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