Kjennetegn på måloppnåelse
Fotterapi og ortopediteknikk
Fot 2002 Kommunikasjon og samhandling
Kompetansemål
Tilpasse
kommunikasjon og
samhandling til
pasientenes,
kundenes og
samarbeidspartnernes
behov og bakgrunn
Drøfte og gi
eksempler på hva
respekt, toleranse og
omsorg innebærer for
fotterapeuten og
ortopediteknikeren

Gjøre rede for tegn og
symptomer på ulike
psykiske reaksjoner i
forbindelse med
sykdom eller skade og
drøfte profesjonell
opptreden i slike
situasjoner
Gi eksempler på og
vurdere ulike
motivasjonsfaktorer
som stimulerer til
læring og opplevelser
hos pasienten og
brukeren, og som gir
tilfredsstillende
behandlingsresultater
Gjøre rede for hva
taushetsplikt og
personvern innebærer
for fotterapeuten og
ortopediteknikeren
Drøfte ulike strategier
for konflikthåndtering
og vise det i praksis
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Innleder, holder i gang
og avslutter samtaler
og samhandling
tilpasset på en måte
som viser personlig og
faglig innsikt.

Innleder, holder i gang
og avslutter samtaler
og samhandling
tilpasset på en måte
som viser personlig
innsikt.

Innleder, holder i gang
og avslutter samtaler
og samhandling som
viser noe personlig
innsikt.

Presenterer sentrale
argumenter og
eksempler og veier
dem mot hverandre
med en faglig
begrunnelse. Trekker
en logisk og selvstendig
konklusjon.
Beskriver symptomer
med faguttrykk som
viser forståelse.
Presenterer sentrale
argumenter for
profesjonell opptreden
og trekker en logisk og
selvstendig konklusjon.
Gir eksempler og
synspunkter på emnet,
viser konsekvensene av
disse og begrunner
med relevant
fagkunnskap.

Presenterer relevante
argumenter og
eksempler og veier
dem mot hverandre.
Trekker en konklusjon.

Presenterer enkelte
argumenter og
eksempler som belyser
noen sider av saken.

Beskriver symptomer
med faguttrykk som
viser forståelse.
Presenterer relevante
argumenter for
profesjonell opptreden
og trekker en
konklusjon.
Gir eksempler og
synspunkter på emnet,
viser konsekvensene av
disse med
begrunnelser.

Beskriver enkelte
symptomer.
Presenterer enkelte
argumenter for
profesjonell opptreden.

Beskriver taushetsplikt
og personvern og hva
det innebærer for egen
yrkesutøvelse med
faglige begrunnelser.
Presenterer sentrale
argumenter for ulike
strategier for
konflikthåndtering,
veier dem mot
hverandre for å trekke
en logisk og selvstendig
konklusjon om hvordan
dette kan vises i
praksis.

Beskriver taushetsplikt
og personvern og hva
det innebærer for egen
yrkesutøvelse.

Beskriver taushetsplikt
og personvern og hva
det innebærer for egen
yrkesutøvelse på en
enkel måte.
Presenterer enkelte
relevante argumenter
for ulike strategier for
konflikthåndtering som
belyser noen sider av
saken og hvordan dette
kan vises i praksis.

Presenterer relevante
argumenter for ulike
strategier for
konflikthåndtering,
veier dem i noen grad
mot hverandre og
trekker en konklusjon
om hvordan dette kan
vises i praksis.

Gir eksempler og
synspunkter på emnet,
og viser noen
konesekvenser.

