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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 oppgje forfattar og fullstendig tittel på både lærebøker og
annan litteratur. Viss du brukar utskrift eller sitat frå Internett,
skal du oppgje nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato.

Vedlegg

Ingen

Informasjon om
vurderinga

Når du løyser oppgåvene må du beskrive dei vala du tar og
grunngje dei. Du viser kompetansen din i faget ut frå
kompetansemåla i læreplanen ved å:
 Presentere og bruke fagstoff, og grunngje synspunkta
dine og forslaga dine til løysing på oppgåva
 Trekkje inn ulike synspunkt og løysingar som er relevante
for problemstillingane i oppgåva
 Gjere greie for resultatet/konsekvensane av dei faglege
vala dine
 Meistre relevante grunnleggjande ferdigheiter
 Bruke eksempel der dette er relevant
 Bruke fagterminologi, hjelpemiddel og vedlegg på ein
formålstenleg og påliteleg måte

Eksamen

Side 2 av 6

SITUASJONSBESKRIVING
Du arbeider som tannhelsesekretær på ein tannklinikk. I dag skal ein elev frå Vg3
tannhelsesekretær ha den første arbeidsdagen sin i praksis. Eleven skal følgje deg i
arbeidet ditt heile dagen.

Første pasient er Tonje Nilsen f.16.03.1986. Ho har bestilt time på grunn av kraftig
bløding frå tannkjøttet ved tannpuss. Under undersøkinga registrerer du mykje plakk,
kraftig gingivitt og decalsinasjoner buccalt i molarregionen i alle kvadrantar. Du har
fått i oppdrag å informere pasienten om munnhygiene, og du ønskjer å gripe fatt i
nokre få viktige punkt som kan bidra til betre munn- og tannhelse for henne. Før
Tonje kjem, planlegg du den informasjonen du vil gi saman med eleven.

Dagens siste pasient har forlate behandlingsrommet. Du utfører dei daglege rutinane
knyte til klargjøring av instrument og utstyr som skal brukast neste dag. Under dette
arbeidet er du uheldig og stikk deg på anestesisprøyta.

Oppgåve
Gjer greie for arbeidsoppgåvene dine på bakgrunn av situasjonsbeskrivinga.
Grunngje og vurder dei vala du tar. Beskriv også korleis du vil involvere eleven i
arbeidet i løpet av dagen.
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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

Når du løser oppgavene må du beskrive de valgene du tar og gi
en begrunnelse.
Du viser din kompetanse i faget ut fra kompetansemålene i
læreplanen ved å:
 Presentere og bruke fagstoff, og begrunne dine
synspunkter og forslag til løsning på oppgaven
 Trekke inn ulike synspunkter og løsninger som er
relevante for oppgavens problemstillinger
 Gjøre rede for resultatet/konsekvensene av dine faglige
valg
 Mestre relevante grunnleggende ferdigheter
 Bruke eksempler der dette er relevant
 Bruke fagterminologi, hjelpemidler og vedlegg på en
hensiktsmessig og etterrettelig måte
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SITUASJONSBESKRIVELSE
Du arbeider som tannhelsesekretær på en tannklinikk. I dag skal en elev fra Vg3
tannhelsesekretær ha sin første arbeidsdag i praksis. Eleven skal følge deg i dagens
arbeid.

Første pasient er Tonje Nilsen f.16.03.1986. Hun har bestilt time på grunn av kraftig
blødning fra tannkjøttet ved tannpuss. Under undersøkelsen registreres mye plakk,
kraftig gingivitt og decalsinasjoner buccalt i molarregionen i alle kvadranter. Du har
fått i oppdrag å informere pasienten om munnhygiene, og du ønsker å gripe fatt i
noen få viktige punkter som kan bidra til bedre munn- og tannhelse for henne. Før
Tonje kommer, planlegger du den informasjonen du vil gi sammen med eleven.

Dagens siste pasient har forlatt behandlingsrommet. Du utfører de daglige rutinene
knyttet til klargjøring av instrumenter og utstyr som skal benyttes neste dag. Under
dette arbeidet er du uheldig og stikker deg på anestesisprøyten.

Oppgave
Gjør rede for dine arbeidsoppgaver på bakgrunn av situasjonsbeskrivelsen. Begrunn
og vurder de valg du tar. Beskriv også hvordan du vil involvere eleven i arbeidet i
løpet av dagen.
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