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Eksamensdato: 29.mai 2017
Fagkode: FOT2002
Fag: Kommunikasjon og samhandling
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 kunne vise forståing for kva det vil seie å vere ein
profesjonell i yrkesutøvinga



Kunne kommunisere med ulike grupper menneske på ein
profesjonell måte



Kjenne til kva som ligg i omgrepa taushetsplikt og
personvern, og gjeldande lover og reglar for
yrkesutøvinga



Drøfte situasjonar som vedkjem det å kunne vise
toleranse og omsorg

Alle oppgåvene skal svarast på med eigne ord. Avskrift vert ikkje
vurdert. Du kan løyse oppgåva i forhold til eige yrkesval.
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Oppgåve 1
Geriatri er læra om sjukdomar som opptrer i relasjon til alderdomen og individet si
aldring. Desse opptrer ofte med auka hyppigheit etter 70–75 års alder.
I tillegg til ein sjukdomsdiagnose, er det viktig å sjå heilskapen saman med den
funksjonssvikten som sjukdomen fører til hos den eldre. Mange endrar
personlegdom, og kan lett bli sinte og frustrerte. Ein typisk geriatrisk sjukdom er
hjerneslag med funksjonssvikt i støtte- og rørsleapparatet.
Vår geriatriske pasient heiter Tordis Moen og er ramma av hjerneslag. Gangen
hennar er ustø, og ho beveger seg stivt og tungt. Ho har nokon lammingar i høgre
side etter slaget, og nokon talevanskar. Ho er ofte sint, gløymsk og verkar uroleg og
forvirra.
a. Gjer greie for korleis du som profesjonell yrkesutøvar vil kommunisere med
Tordis i behandlingssituasjon og rettleiing.
b. Drøft korleis du vil vise toleranse og omsorg overfor Tordis som pasient.
c. Kva inneber taushetsplikta for deg i denne situasjonen?

Oppgåve 2
Du skal halde eit foredrag for ei forsamling på 12 personar innanfor ditt fagområde,
og har 20 minutt til rådigheit. Du skal gjere greie for temaet: Taushetsplikt og
personvern i helsesektoren. Skriv ned foredraget du skal halde.
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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 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
Informasjon om
vurderingen

Andre
opplysninger

Eksamen

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


Å kunne vise forståelse for hva det vil si å være en
profesjonell i yrkesutøvelsen



Kunne kommunisere med ulike grupper mennesker på en
profesjonell måte



Kjenne til hva som ligger i begrepene taushetsplikt og
personvern og gjeldene lover og regler for yrkesutøvelsen



Drøfte situasjoner som berører det å kunne vise toleranse
og omsorg

Alle oppgavene skal besvares med egne ord. Avskrift vurderes
ikke. Du kan løse oppgaven i forhold til eget yrkesvalg.
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Oppgave 1
Geriatri er læren om sykdommer som opptrer i relasjon til alderdommen og individets
aldring. Disse opptrer ofte med økt hyppighet etter 70–75 års alder.
I tillegg til en sykdomsdiagnose, er det viktig å se helheten sammen med den
funksjonssvikten som sykdommen fører til hos den eldre. Mange endrer personlighet,
og kan lett bli sinte og frustrerte. En typisk geriatrisk sykdom er hjerneslag med
funksjonssvikt i støtte- og bevegelsesapparatet.
Vår geriatriske pasient heter Tordis Moen og er rammet av hjerneslag. Gangen
hennes er ustø, og hun beveger seg stivt og tungt. Hun har noe lammelser i høyre
side etter slaget, og noe talevansker. Hun er ofte sint, glemsk og virker urolig og
forvirret.
a) Gjør rede for hvordan du som profesjonell yrkesutøver vil kommunisere med
Tordis i behandlingssituasjon og veiledning.
b) Drøft hvordan du vil vise toleranse og omsorg overfor Tordis som pasient.
c) Hva innebærer taushetsplikten for deg i denne situasjonen?

Oppgave 2
Du skal holde et foredrag for en forsamling på 12 personer innenfor ditt fagområde,
og har 20 minutter til rådighet. Du skal gjøre rede for temaet: Taushetsplikt og
personvern i helsesektoren. Skriv ned foredraget du skal holde.

Eksamen

Side 5 av 6

www.vigoiks.no/eksamen

