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Nynorsk/Bokmål

Nynorsk
Eksamensinformasjon
Eksamenstid

Eksamen varer i 4 timar.

Hjelpemiddel

Alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett frå Internett og andre
verktøy som kan brukast til kommunikasjon.

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.
Avskrift vert ikkje premiert.

Vedlegg

Ingen

Informasjon om
vurderinga

Du skal svare på alle dei tre oppgåvene.
Eksamenskandidaten må:
- kunne forstå og ta omsyn til dei lovene og reglane yrket er
underlagt.
- kjenne til nokon av faga sine etiske problemstillingar.
- kjenne til materiala sine eigenskapar
- dokumentere arbeidet sitt
- ha forståing for ergonomiske og hygieniske prinsipp

Andre
opplysningar

Eksamen

Oppgåvene er laga slik at dei kan svarast på både som
fotterapeut og som ortopediteknikar. Svar ut frå det yrket du har
valt.
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Oppgåve 1
I arbeidskvardagen din må du ta omsyn til ulike lovar og reglar. Arbeidsplassen din
har lange tradisjonar, og dei som jobbar der, har vore der i mange år.
Som heilt fersk på arbeidsplassen har du nokre tankar om korleis ting burde vere. Du
reagerer sterkt når alle sliper soler utan verneutstyr. Leiar av verksemda vil ha
dokumentasjon på at verneutstyr er nødvendig og påkravd i jobben din. Han stolar
ikke berre på orda dine.
a) Gjer greie for dei lovane og reglane som gjeld for di yrkesgruppe med tanke
på bruk av masker/munnbind og kva som skal nyttast. Gjer og greie for korleis
desse skal brukast, med tanke på hygiene.
b) Gjer greie for eitt eller fleire etiske dilemma som kan oppstå.
c) Gjer greie for hygieniske prinsipp.

Oppgåve 2
Som ferdig yrkesutøvar skal du kunne lage ein sole til pasienten din. Dette krev at du
kan mykje om material for å kunne tilpasse og lage solen rett.
a) Gjer greie for kva for hensyn du må ta med tanke på hardheitsgrad og
tjukkelse på materialet du vel.
b) Gjer greie for korleis ulike material vert forringa/forandra over tid, og kva det vil
ha å seie for oppfølginga di av pasienten.
c) Gjer greie for kva for samanføyingsmetodar du kan nytte.
d) Gjer greie for korleis du vil kunne dokumentere solen du lagar.

Oppgåve 3
Mange menneske slit med ledd- og muskelsjukdommar. Mykje av dette kunne vore
unngått ved å tenke meir ergonomi på arbeidsplassen. Mange arbeidsplassar har
eigne fysioterapeutar som rettleier folk til å bedre arbeidsstillingane sine. I ditt yrke er
det ofte ikkje tilfelle. Du må ta ansvaret sjølv.
a) Gjer greie for kva du må ta omsyn til på din arbeidsplass for å kunne fungere i
yrket i fleire år, med tanke på å ta vare på rygg, armar og nakke.
b) Gjer greie for kva som ligg i ergonomiske prinsipp generelt.
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Bokmål
Eksamensinformasjon
Eksamenstid

Eksamen varer i 4 timer.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tillatt, bortsett fra Internett og andre verktøy
som kan brukes til kommunikasjon.

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.
Avskrift belønnes ikke.

Vedlegg

Ingen

Informasjon om
vurderingen

Alle tre oppgaver må være besvart.
Eksamenskandidaten må:
- kunne forstå og forholde seg til de lover og regler yrket er
underlagt.
- kjenne til noen av fagenes etiske problemstillinger.
- kjenne til materialenes egenskaper
- dokumentere arbeidet sitt
- ha forståelse for ergonomiske og hygieniske prinsipper.

Andre
opplysninger

Eksamen

Oppgavene er laget slik at de kan besvares både som
fotterapeut og som ortopeditekniker. Besvar ut fra det yrket du
har valgt.
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Oppgave 1
I din arbeidshverdag må du forholde deg til ulike lover og regler. Din arbeidsplass har
lange tradisjoner, og de som jobber der har vært der i en årrekke.
Som helt fersk på arbeidsplassen har du noen tanker om hvordan ting burde være.
Du reagerer sterkt når alle sliper såler uten verneutstyr. Leder av bedriften vil ha
dokumentasjon på at verneutstyr er nødvendig og påkrevet i din jobb. Han stoler ikke
bare på dine ord.
a) Gjør rede for de lover og regler som gjelder for din yrkesgruppe med tanke på
bruk av masker/munnbind og hva som skal benyttes. Gjør også rede for
hvordan disse skal brukes med tanke på hygiene.
b) Gjør rede for ett eller flere etiske dilemma som kan oppstå.
c) Gjør rede for hygieniske prinsipper.

Oppgave 2
Som ferdig yrkesutøver skal du kunne lage en såle til pasienten din. Dette krever at
du kan mye om materialer for å kunne tilpasse og lage denne riktig.
a) Gjør rede for hvilke hensyn du må ta med tanke på hardhetsgrad og tykkelse
på materialet du velger.
b) Gjør rede for hvordan ulike materialer forringes/forandres over tid, og hva det
vil ha å si for din oppfølging av pasienten.
c) Gjør rede for hvilke sammenføyingsmetoder du kan benytte.
d) Gjør rede for hvordan du vil kunne dokumentere sålen du lager.

Oppgave 3
Mange mennesker sliter med ledd- og muskelsykdommer. Mye av dette kunne vært
unngått ved å tenke mer ergonomi på arbeidsplassen. Mange arbeidsplasser har
egne fysioterapeuter som veileder folk til å bedre sine arbeidsstillinger. I ditt yrke er
det ofte ikke tilfelle. Du må ta ansvaret selv.
a) Gjør rede for hva du må ta hensyn til på din arbeidsplass for å kunne fungere i
yrket i flere år, med tanke på å bevare rygg, armer og nakke.
b) Gjør rede for hva som ligger i ergonomiske prinsipper generelt.
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