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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 at du kan












dokumentere og vurdere fotproblem, fotlidingar og hudskadar
planlegge og gjennomføre førebygging og behandling av
hudskadar og fotlidingar
utføre skoanalyse
utføre protetikk og reguleringsteknikkar for negler
behandle hud- og neglelidingar innanfor eige
kompetanseområde
utføre ledd- og muskeltestar
kartlegge og vurdere behov for avlasting ved hjelp av analyseog avtrykksteknikkar
tilpasse individuelle avlastingar og behandle kallositetar, tornar
og vorter
utføre arbeidet i tråd med hygieniske prinsipp
føre journal og enkelt budsjett og rekneskap

Avskrift frå kjelder vil trekke karakteren ned.
Andre
opplysningar

Eksamen

Eksamensoppgåva har 2 casar: Case 1 og Case 2.
Du skal svare på alle oppgåvene i begge casane.
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Case 1
Andreas er 17 år og aktiv fotballspelar.
Subjektive funn:
- Smerter i negl på 1. tå
- Ubehag og kløe mellom tærne
- Utvekst med smerte på hælen
Objektive funn:
- Unguis incarnatus 1. digitorum
- Callositetar
- Masserasjon
- Verrucae vulgaris

Oppgåve 1. Gjer greie for behandlinga og dokumentasjonen du utfører.
Oppgåve 2. Beskriv førebyggande tiltak for problema til casepersonen.
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Case 2
Johanne er 56 år. Ho arbeider i bibliotek.
Subjektive funn:
- Hard hud
- Smerter
Objektive funn:
- Pes plano valgus
- Pes planus transversus
- Digiti malei
- Callositetar og clavi som forventa ut frå fotstillinga

Oppgåve 1. Beskriv testane som er relevante for pes plano valgus.
Oppgåve 2. Gjer greie for den heilskaplege behandlinga og dokumentasjonen
du utfører for casepersonen med utgangspunkt i testresultata.
Oppgåve 3. Drøft betydninga av skoanalyse for casepersonen.
Oppgåve 4. Kvar i lovverket finn du informasjon og krav om journalføring og
dokumentasjonsplikt?
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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 at du kan












dokumentere og vurdere fotproblem, fotlidelser og hudskader
planlegge og gjennomføre forebygging og behandling av
hudskader og fotlidelser
utføre skoanalyse
utføre protetikk og reguleringsteknikker for negler
behandle hud- og neglelidelser innenfor eget
kompetanseområde
utføre ledd- og muskeltester
kartlegge og vurdere behov for avlasting ved hjelp av analyseog avtrykksteknikker
tilpasse individuelle avlastinger og behandle kallositeter, torner
og vorter
utføre arbeidet i tråd med hygieniske prinsipp
føre journal og enkelt budsjett og regnskap

Avskrift fra kilder vil trekke karakteren ned.
Andre
opplysninger

Eksamen

Eksamensoppgaven har 2 caser: Case 1 og Case 2.
Du skal svare på alle oppgavene i begge casene.
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Case 1
Andreas er 17 år. Han er aktiv fotballspiller.
Subjektive funn:
- Smerter i negl på 1. tå
- Ubehag og kløe mellom tærne
- Utvekst med smerte på hælen
Objektive funn:
- Unguis incarnatus 1. digitorum
- Callositeter
- Masserasjon
- Verrucae vulgaris

Oppgave 1. Gjør rede for behandlingen og dokumentasjonen du utfører.
Oppgave 2. Beskriv forebyggende tiltak for casepersonens problemer.
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Case 2
Johanne er 56 år. Hun arbeider i bibliotek.
Subjektive funn:
- Hard hud
- Smerter
Objektive funn:
- Pes plano valgus
- Pes planus transversus
- Digiti malei
- Callositeter og clavi som forventet ut fra fotstillingen

Oppgave 1. Beskriv testene som er relevante for pes plano valgus.
Oppgave 2. Gjør rede for helhetlig behandling og dokumentasjonen du utfører
for casepersonen med utgangspunkt i testresultatene.
Oppgave 3. Drøft betydningen av skoanalyse for casepersonen.
Oppgave 4. Hvor i lovverket finner du informasjon og krav om journalføring og
dokumentasjonsplikt?
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