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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










Andre
opplysningar

Eksamen

dokumentere og vurdere fotproblem, fotlidingar og
hudskadar
planlegge og gjennomføre førebyggjing og behandling av
hudskadar og fotlidingar
behandle hud- og naglelidingar innanfor eige
kompetanseområde
utføre ledd- og muskeltestar
kartleggje og vurdere behov for avlasting ved hjelp av
analyse og avtrykksteknikkar
utføre arbeidet i tråd med gjeldande regelverk for helse,
miljø og sikkerheit (HMS), og ergonomiske prinsipp
følgje gjeldande regelverk om teieplikt og personvern
føre journal og enkelt budsjett og rekneskap
planleggje etablering av eiga bedrift

Du skal svare på alle oppgåvene.
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Oppgåve 1
I utøvinga av yrket ditt som fotterapeut må du opptre som ein profesjonell fagperson.
Begrunn korleis du vil utføre arbeidet i tråd med gjeldande lover og reglar.

Oppgåve 2
Du bør ha kunnskapar om bedriftsetablering.
A. Kva seier lovverket om journalføring og rekneskap?
B. Drøft fordelar og ulemper ved dei ulike selskapsformene. Kva ville vere best for di
bedrift? Begrunn svaret.

Oppgave 3
I arbeidet ditt som fotterapeut møter du dagleg klientar med forskjellige fotproblem.
Gjer greie for korleis du behandlar desse:
A. Unguis incarnatus
B. Clavus mollis
C. Verruca vulgaris
D. Maserasjon
E. Feittvevsvinn
F. Plantarfacitt
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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










Andre
opplysninger

Eksamen

dokumentere og vurdere fotproblem, fotlidelser og
hudskader
planlegge og gjennomføre forebygging og behandling av
hudskader og fotlidelser
behandle hud- og neglelidelser innenfor eget
kompetanseområde
utføre ledd- og muskeltester
kartlegge og vurdere behov for avlastning ved hjelp av
analyse og avtrykksteknikker
utføre arbeidet i tråd med gjeldende regelverk for helse,
miljø og sikkerhet (HMS), og ergonomiske prinsipper
følge gjeldende regelverk om taushetsplikt og personvern
føre journal og enkelt budsjett og regnskap
planlegge etablering av egen bedrift

Du skal besvare alle oppgavene.
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Oppgave 1
I utøvelsen av yrket ditt som fotterapeut må du opptre som en profesjonell fagperson.
Begrunn hvordan du vil utføre arbeidet i tråd med gjeldende lover og regler.

Oppgave 2
Du bør ha kunnskaper om bedriftsetablering.
A. Hva sier lovverket om journalføring og regnskap?
B. Drøft fordeler og ulemper ved de ulike selskapsformene. Hva ville være best for
din bedrift? Begrunn svaret.

Oppgave 3
I ditt arbeid som fotterapeut møter du daglig klienter med forskjellige fotproblemer.
Gjør greie for hvordan du behandler disse:
A. Unguis incarnatus
B. Clavus mollis
C. Verruca vulgaris
D. Maserasjon
E. Feittvevsvinn
F. Plantarfacitt
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