Eksamen
Eksamensdato: 23.mai 2017
Fagkode: FOT2001
Fag: Helsefremmende/helsefremjande arbeid
Programområde: Fotterapi og ortopediteknikk

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 ved sensurering lagt vekt på:




Andre
opplysningar

Eksamen

Å ha forståing for kva det vil seie å vere profesjonell i
yrkesutøvinga av eige fag
Kunne vise bruk av gjeldande lover og reglar for HMS og
smittevern i ein praktisk situasjon
Kunne undersøke og rettleie pasient i forhold til funksjonsog bevegelsesevne

Alle oppgåvene skal svarast på. Avskrift vert ikkje vurdert. Du
kan løyse oppgåva i høve til eige yrkesval.
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Oppgåve 1
I yrka fotterapi og ortopediteknikk vert det stilt store krav til hygiene og smittevern.
Dette vert regulert av lover og reglar som det er påbudt å følgje.
Du er blitt kontakta av leiar for ei stor bedrift innanfor ditt fagområde, Laila Olsen. Ho
ser at rutinane for hygiene og smittevern ikkje er som dei burde vere på
arbeidsplassen, og treng gode råd til forbetring. Ho forventar at du som nyutdanna er
heilt oppdatert på dei krava som vert stilte innan hygiene og smittevern. Ho har og
nokon spørsmål til deg om helse, miljø og sikkerheit (HMS).
a) Gjer greie for kva du vil legge vekt på når det gjeld basale smittevernrutinar.
b) Fortel kva ei smittekjede er og kva for delar ho består av.
c) Tilsette i bedrifta må vite kva for lover som er med på å regulere
smittevernarbeidet i helsetenesta. Lag eit skriv om dette som Laila Olsen kan
henge opp på ei tavle på arbeidsplassen.
d) Fortel Laila kva som står i smittevernforskrifta, og kva som er viktig for akkurat
denne bedrifta.
e) Gjer greie for korleis Laila kan kome i gang for å setje i verk HMS på
arbeidsplassen.

Oppgåve 2
Klara Sofie Karlsen, 82 år, treng hjelp for å forbetre funksjonsevna si. Ho er klar og
orientert. Hun har alltid vore aktiv, og har i yrkeskarrieren sin jobba som gymlærar på
barneskulen.
For ei tid sidan var ho utsett for ei ulykke, utan å ha fått varige skader av den. Ho har
likevel mista litt av livsgnisten, og treng hjelp for å kome i gang att.
a) Gjer greie for korleis du vil undersøke Klara Sofie sin rørsleevne og
funksjonsevne.
b) Beskriv kva for råd du vil gi ho, og kva du vil fokusere på for at ho skal få opp
att rørsleevne og funksjonsevne.
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Bokmål
Eksamensinformasjon
Eksamenstid

Eksamen varer i 4 timer.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av Internett og andre
verktøy som kan brukes til kommunikasjon.

Bruk av kilder

Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal du alltid oppgi disse
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 nettside, skal
du oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato.

Vedlegg
Informasjon om
vurderingen

Ingen
I denne oppgaven blir det ved sensurering lagt vekt på:




Andre
opplysninger

Eksamen

Å ha forståelse for hva det vil si å være profesjonell i
yrkesutøvelsen av eget fag
Kunne vise bruk av gjeldende lover og regler for HMS og
smittevern i en praktisk situasjon
Kunne undersøke og veilede pasient i forhold til
funksjons- og bevegelsesevne

Alle oppgavene skal besvares. Avskrift vurderes ikke. Du kan
løse oppgaven i forhold til eget yrkesvalg.
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Oppgave 1
I yrkene fotterapi og ortopediteknikk stilles det store krav til hygiene og smittevern.
Dette reguleres av lover og regler som det er påbudt å følge.
Du er blitt kontaktet av leder for en stor bedrift innenfor ditt fagområde, Laila Olsen.
Hun ser at rutinene for hygiene og smittevern ikke er som de burde være på
arbeidsplassen, og trenger gode råd til forbedring. Hun forventer at du som
nyutdannet er helt oppdatert på de krav som stilles innen hygiene og smittevern. Hun
har også noen spørsmål til deg om helse, miljø og sikkerhet (HMS).
a) Gjør rede for hva du vil legge vekt på når det gjelder basale smittevernrutiner
b) Fortell hva en smittekjede er og hvilke deler den består av.
c) Ansatte i bedriften må vite hvilke lover som er med på å regulere
smittevernarbeidet i helsetjenesten. Lag et skriv om dette som Laila Olsen
kan henge opp på en tavle på arbeidsplassen.
d) Fortell Laila hva som står i smittevernforskriften, og hva som er viktig for
akkurat denne bedriften.
e) Gjør rede for hvordan Laila kan komme i gang for å gjennomføre HMS på
arbeidsplassen.

Oppgave 2
Klara Sofie Karlsen, 82 år, trenger hjelp for å forbedre sin funksjonsevne. Hun er klar
og orientert. Hun har alltid vært aktiv, og har i sin yrkeskarriere jobbet som gymlærer
på barneskolen.
For en tid siden var hun utsatt for en ulykke, uten å ha fått varige skader av den. Hun
har likevel mistet litt av livsgnisten og trenger hjelp for å komme i gang igjen.
a) Gjør rede for hvordan du vil undersøke Klara Sofies bevegelighet og
funksjonsevne.
b) Beskriv hvilke råd du vil gi henne, og hva du vil fokusere på for at hun skal få
opp igjen bevegelighet og funksjonsevne.
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