Eksamen
Eksamensdato: 1.juni 2017
Fagkode: FOT2003
Fag: Yrkesutøving / Yrkesutøvelse
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 vert 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 og samhandel med andre.
Å kunne vise gode haldningar i forhold til etiske dilemma
Kjennskap til og forståing for lover og reglar som styrer
yrkesutøvinga.
Forståing for konsekvensar av feilbehandling
Vite kva service inneber i ei profesjonell yrkesutøving
Kjenne til bruken av ergonomiske prinsipp
Kjenne til faget sin tradisjon i forhold til å utvikle
belastingslidingar

Alle oppgåvene skal svarast på. Avskrift vert ikkje vurdert. Du
kan løyse oppgåva i forhold til eige yrkesval.
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Oppgåve 1
Din pasient Kristian Mo, 77 år, har fått store gnag av ein sole han har fått laga på
ein ortopedisk verkstad. Heile solen, frå hæl til tå, har ein konkav form og er for
liten for foten i breidda. Han har fått beskjed om at berre skoen er stor nok, kan
han bruke solen til alle typar sko. I dag har han joggesko som er ganske smale i
tåpartiet.
Det er oppstått sår på yttersida av caput av første metatars og på calcaneus
laterale side, høgre fot.
Han er ein tung mann som er i gang med å endre kosthaldet sitt, og som skal
mosjonere meir etter ein hjarteoperasjon han fekk utført for eit år sidan. Han er
usikker på kvifor han har fått solene, men trur det er fordi han er tverrplattfot. Han
har hatt solene i seks månader.
a) Drøft kva for konsekvensar denne situasjonen kan ha for Kristian si
helse.
b) Gjer greie for korleis du på en kollegial måte vil handtere denne
situasjonen, og kva du vil gjere for å hjelpe Kristian i hans situasjon.
c) Drøft kva service betyr i denne samanhengen.

Oppgåve 2
I ein travel kvardag kor tempoet kan bli ganske høgt, er det fort gjort å gløyme
teknikkar vi har lært oss for å ivareta eiga helse på arbeidsplassen. Du har sjølv
ansvar for eiga helse, og må ta vare på ho.
Du har no starta i ny jobb, og skal innreie arbeidsplassen din med tanke på å
ivareta rett ergonomi.
a) Gjer greie for korleis du vil legge vekt på dei ergonomiske
prinsippa når du no innreier ein ny arbeidsplass for deg sjølv.
b) Beskriv kva for belastingslidingar som kan oppstå ved feil belasting
i ditt yrke.
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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 ved sensurering lagt vekt på:








Andre
opplysninger

Eksamen

Å ha forståelse for hva det vil si å være profesjonell i
yrkesutøvelsen av eget fag og samhandle med andre.
Å kunne vise gode holdninger i forhold til etiske
dilemmaer.
Kjennskap til og forståelse for lover og regler som styrer
yrkesutøvelsen.
Forståelse for konsekvenser av feilbehandling
Å vite hva service innebærer i en profesjonell
yrkesutøvelse
Kjenne til bruken av ergonomiske prinsipper.
Kjenne til fagets tradisjon i forhold til å utvikle
belastningslidelser

Alle oppgavene skal besvares. Avskrift vurderes ikke. Du kan
løse oppgaven i forhold til eget yrkesvalg.
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Oppgave 1
Din pasient Kristian Mo, 77 år, har fått store gnag av en såle han har fått laget på
et ortopedisk verksted. Hele sålen, fra hæl til tå, har en konkav form og er for liten
for foten i bredden. Han har fått beskjed om at bare skoen er stor nok, kan han
bruke sålen til alle typer sko. I dag har han joggesko som er ganske smale i
tåpartiet.
Det er oppstått sår på yttersiden av caput av første metatars og på calcaneus
laterale side, høyre fot.
Han er en tung mann som er i gang med å endre kostholdet sitt, og som skal
mosjonere mer etter en hjerteoperasjon han fikk utført for et år siden. Han er
usikker på hvorfor han har fått sålene, men tror det er fordi han er tverrplattfot.
Han har hatt sålene i seks måneder.
a) Drøft hvilke konsekvenser denne situasjonen kan ha for Kristians
helse.
b) Gjør rede for hvordan du på en kollegial måte vil håndtere denne
situasjonen, og hva du vil gjøre for å hjelpe Kristian i hans situasjon.
c) Drøft hva service betyr i denne sammenhengen.

Oppgave 2
I en travel hverdag hvor tempoet kan bli ganske høyt, er det fort gjort å glemme
teknikker vi har lært oss for å ivareta egen helse på arbeidsplassen. Du har selv
ansvar for egen helse, og må ta vare på den.
Du har nå startet i ny jobb og skal innrede arbeidsplassen din med tanke på å
ivareta riktig ergonomi.
a) Gjør rede for hvordan du vil legge vekt på de ergonomiske prinsippene
når du nå innreder en ny arbeidsplass for deg selv.
b) Beskriv hvilke belastningslidelser som kan oppstå ved feil belastning i
ditt yrke.
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