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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
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Situasjonsbeskriving
Du er nytilsett tannhelsesekretær ved ein tannklinikk i den offentlege
tannhelsetenesten.

Kva for krav og forventningar vil bli stilt til deg som autorisert tannhelsesekretær?

Senait Kebede, som er 3 år, kjem saman med mora si for første gong til
tannklinikken. Korleis vil du ta imot Senait og mora hennar? Diskuter kva som er
viktig når de skal leggje til rette for undersøkinga.

Klara Pedersen er 85 år og har time til undersøking. Ho er ny pasient hos dykk. Ho
klarer med hjelp av heimesjukepleia å bu heime. Diskuter kva som er viktig når du
møter Klara og skal leggje til rette for undersøkinga.

Gjer greie for løysingsforslaga dine på bakgrunn av situasjonsbeskrivingane.
Grunngje og vurder dei vala du tar.
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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 er nytilsatt tannhelsesekretær ved en tannklinikk i den offentlige
tannhelsetjenesten.

Hvilke krav og forventninger vil stilles til deg som autorisert tannhelsesekretær?

Senait Kebede, som er 3 år, kommer sammen med sin mor for første gang til
tannklinikken. Hvordan vil du ta imot Senait og hennes mor? Diskuter hva som er
viktig når dere skal tilrettelegge for undersøkelsen.

Klara Pedersen er 85 år og har time til undersøkelse. Hun er ny pasient hos dere.
Hun klarer med hjelp av hjemmesykepleien å bo hjemme. Diskuter hva som er viktig
når du møter Klara og skal tilrettelegge for undersøkelsen.

Gjør rede for dine løsningsforslag på bakgrunn av situasjonsbeskrivelsene.
Begrunn og vurder de valgene du tar.
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