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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.

Vedlegg

Ingen

Informasjon om
vurderinga

I denne oppgåva blir det lagt vekt på:
- å kunne bruke protetikk- og reguleringsteknikkar for
negler.
- kunnskapar om HMS og helsepersonell-loven.
- kunnskapar om ledd- og muskeltestar og å kunne bruke
dei.
- å kunne bruke terminologi og uttrykke tydeleg kva ein
fotterapeut arbeider med.
Avskrift frå kjelder vil trekke ned karakteren.
Du skal svare på alle oppgåvene.

Andre
opplysningar
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Du skal svare på alle delane av oppgåva.
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Du skal svare på alle casane:

Case 1.
I det daglege arbeidet ditt som fotterapeut er du pålagt å utføre arbeidet etter
gjeldande regelverk for HMS og helsepersonell-loven.
A. Gjer greie for korleis dette blir ivaretatt i din praksis.

Case 2.
Arbeidsområda til fotterapeuten er å utføre ulike protetikk- og
reguleringsteknikkar.
A. Fortel om ulike protetikk- og reguleringsteknikkar.
B. Presenter framgangsmåtane og kva for utstyr som blir brukt til dei
forskjellige teknikkane.
C. Korleis målar du effekten av desse teknikkane, og korleis skal du
dokumentere dette arbeidet?

Case 3.
Som autorisert fotterapeut skal du gjere ein del undersøkingar av
pasientane dine.
A. Gjer greie for aktuelle muskel- og leddtestar.
B. Vurder betydninga av desse testane med tanke på at du skal lage
avlastingar.
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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.

Vedlegg

Ingen

Informasjon om
vurderingen

I denne oppgaven blir det lagt vekt på:
- å kunne bruke protetikk- og reguleringsteknikker for
negler.
- kunnskaper om HMS og helsepersonell-loven.
- kunnskaper om ledd- og muskeltester og å kunne
anvende dem.
- å kunne bruke terminologi og uttrykke tydelig hva en
fotterapeuts arbeidsfelt er.
Avskrift fra kilder vil trekke ned karakteren.
Alle oppgavene skal besvares.

Andre
opplysninger
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Alle deler av oppgaven skal besvares.
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Du skal besvare alle casene:

Case 1.
I ditt daglige arbeid som fotterapeut er du pålagt å utføre arbeidet etter gjeldende
regelverk for HMS og helsepersonell-loven.

A. Gjør rede for hvordan dette blir ivaretatt i din praksis.

Case 2.
Fotterapeutens arbeidsområder er å utføre ulike protetikk- og
reguleringsteknikker.
A. Fortell om de ulike protetikk- og reguleringsteknikkene.
B. Presenter framgangsmåter og hvilket utstyr som blir brukt til de
forskjellige teknikkene.
C. Hvordan måles effekten av teknikkene, og hvordan skal du
dokumentere dette arbeidet?

Case 3.
Som autorisert fotterapeut skal du foreta en del undersøkelser av
pasientene dine.
A. Gjør rede for aktuelle muskel- og leddtester.
B. Vurder betydningen av disse testene med tanke på at du skal lage
avlastninger.
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