Eksamen
30.november 2016
HSE 3003
Yrkesutøving
Yrkesutøvelse
Programområde: Helsesekretær

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

To (2) vedlegg, kontrollskjema for CRP og rekvisisjon frå Fürst.

Vedlegg som skal
leverast inn

Ingen

Informasjon om
vurderinga

Vurderingsrettleiing:
Når du løyser oppgåva, må du beskrive og begrunne vala dine.
Din kompetanse i faget (ut frå kompetansemåla i læreplanen)
viser du ved å:
o presentere og bruke fagstoff, begrunne synspunkta
dine og foreslå ei løysing på oppgåva
o trekke inn ulike synspunkt og løysingar som er
relevante for problemstillingane i oppgåva
o gjere greie for resultatet/ konsekvensane av dei faglege
vala dine
o meistre relevante grunnleggande ferdigheiter
o bruke eksempel der det er relevant
o bruke fagterminologi, hjelpemiddel og vedlegg på ein
hensiktsmessig og etterretteleg måte

Andre
opplysningar

Du skal svare på alle oppgåvene.
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EKSAMENSOPPGÅVE:
(Du skal svare på alle oppgåvene)
Situasjonsbeskriving
Du arbeider som helsesekretær på Torget legesenter. På legekontoret er det fire legar, samt
tre andre helsesekretærar. I dag er du på laboratoriet. Gjer greie for desse oppgåvene:

Oppgåve 1:
Du er først på legekontoret måndag morgon. Oppgåva di er å gjennomføre internkontroll på
CRP-apparatet. Resultata er ført inn på kontrollskjemaet, sjå vedlegg 1. Vurder kontrollen og
begrunn eventuelle tiltak.

Oppgåve 2:
Irene Bø, født 12.01.69, kjem til avtalt time for å få influensavaksine, Influvac «BGP Products».
Du skal sette injeksjonen. Beskriv og begrunn val av injeksjonsteknikk, utføring samt
observasjonane dine før og etter injeksjonen.

Oppgåve 3:
Eili Sara, født 27.09. 52, er slapp og svimmel. Ho kjem til time for utredning av anemi. Ho skal
måle Hb, sjå i tillegg rekvisisjon, vedlegg 2. Beskriv og begrunn vurderingane dine.

Oppgåve 4:
Kjartan Flaggstad, født 01.04.83, kjem til avtalt time for å få fjerna sutur etter ein biopsi.
Beskriv og begrunn utføringa, vurderinga og tiltaka dine.

Eksamen

Side 3 av 12

VEDLEGG 1: Kontrollskjema CRP

Kontrollskjema, fyll inn turkise felt
Arbeidsstad:

Torget legesenter

Lotnr.reagens

HV72

Analyse:

CRP

Lotnr.kontroll

1680863

Instrument:

QuikRead go

Fasit

24 mg/l

Namn kontroll:

QuikRead go CRP

Nedre tillatne grense

20 mg/l

Årstal:

2018-03-01

Øvre tillatne grense

29 mg/l

Dato 2016

Resultat

Initialar

Kommentar

10.oktober

23 mg/l

AE

Opna ny kontroll

12.oktober

25 mg/l

AD

14.oktober

27 mg/l

AB

17.oktober

29 mg/l

AC

19.oktober

32 mg/l

AB
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VEDLEGG 2: Rekvisisjon, forside og bakside
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Nynorsk/Bokmål

Bokmål
Eksamensinformasjon
Eksamenstid

Eksamen varer i 4 timer.

Hjelpemidler

Alle hjelpemiddel er tillatt, bortsett fra Internett og andre verktøy
som kan brukes til kommunikasjon.

Bruk av kilder

Hvis du bruker kilder i svaret ditt, 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

To (2) vedlegg, kontrollskjema for CRP og rekvisisjon fra Fürst.

Vedlegg som skal
leveres inn

Ingen

Informasjon om
vurderinga

Vurderingsveiledning:
Når du løser oppgavene, må du beskrive valgene du tar og gi en
begrunnelse.
Din kompetanse i faget (ut fra kompetansemålene i læreplanen)
viser du ved å:
o presentere og bruke fagstoff, begrunne dine synspunkter
og forslag til løsning på oppgaven
o trekke inn ulike synspunkter og løsninger som er
relevante for oppgavens problemstilling
o gjøre rede for resultatet/ konsekvensene av dine faglige
valg
o mestre relevante grunnleggende ferdigheter
o bruke eksempel der det er relevant
o bruke fagterminologi, hjelpemiddel og vedlegg på en
hensiktsmessig og etterrettelig måte

Andre
opplysninger

Eksamen

Du skal svare på alle oppgavene.
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EKSAMENSOPPGAVE:
(Du skal svare på alle oppgavene)
Situasjonsbeskrivelse
Du arbeider som helsesekretær på Torget legesenter. På legekontoret er det fire leger, samt
tre andre helsesekretærer. I dag er du på laboratoriet. Gjør rede for følgende oppgaver:

Oppgave 1:
Du er først på legekontoret mandag morgen. Din oppgave er å gjennomføre internkontroll på
CRP-apparatet. Resultatene er ført inn på kontrollskjemaet, se vedlegg 1. Vurder kontrollen
og begrunn eventuelle tiltak.

Oppgave 2:
Irene Bø, født 12.01.69, kommer til avtalt time for å få influensavaksine, Influvac «BGP
Products». Du skal sette injeksjonen. Beskriv og begrunn valg av injeksjonsteknikk, utførelse
samt dine observasjoner før og etter injeksjonen.

Oppgave 3:
Eili Sara, født 27.09. 52, er slapp og svimmel. Hun kommer til time for utredning av anemi.
Hun skal måle Hb, se i tillegg rekvisisjon, vedlegg 2. Beskriv og begrunn vurderingene dine.

Oppgave 4:
Kjartan Flaggstad, født 01.04.83, kommer til avtalt time for å fjerne sutur etter en biopsi.
Beskriv og begrunn utførelsen, vurderingen og tiltakene dine.
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VEDLEGG 1: Kontrollskjema CRP

Kontrollskjema, fyll inn turkise felt
Arbeidssted:

Torget legesenter

Lotnr.reagens

HV72

Analyse:

CRP

Lotnr.kontroll

1680863

Instrument:

QuikRead go

Fasit

24 mg/l

Navn kontroll:

QuikRead go CRP

Nedre tillatt grense

20 mg/l

Årstall:

2018-03-01

Øvre tillatt grense

29 mg/l

Dato 2016

Resultat

Initialer

Kommentar

10.oktober

23 mg/l

AE

Åpnet ny kontroll

12.oktober

25 mg/l

AD

14.oktober

27 mg/l

AB

17.oktober

29 mg/l

AC

19.oktober

32 mg/l

AB
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VEDLEGG 2: Rekvisisjon, forside og bakside
Eksamen
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