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HUD2003 Yrkesutøving / Yrkesutøvelse

Programområde: Hudpleie

Nynorsk/Bokmål

Nynorsk
Eksamensinformasjon
Eksamenstid

Eksamen varer i 4 timar.

Hjelpemiddel

Alle hjelpemiddel er tillatne, unntatt ope internett, samskriving,
chat og andre mogelegheiter for å kunne utveksle informasjon
med andre.

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 vurderinga vil det bli lagt vekt på følgjande:


Grad av måloppnåelse i høve til dei enkelte læreplanmål.



Fagleg kunnskap og haldningar som er relevant i
oppgåvene.



Fokus på klienten og yting av service.



Kreativitet i valg av løysingar.



Yrkesutøvinga i eit heilskapleg perspektiv.



Profesjonalitet i yrkesutføringa.

HUGS Å NUMMERER OPPGÅVENE PÅ SVARARKET
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Situasjonsbeskriving:
Du er elev ved Ulerød vidaregåande skule og de har praksisdag. Du skal øve på
voksing av leggar og får ein kunde som heiter Hanne. Det er vår i lufta og
Hanne har lyst til å gå i korte bukser framover. Du og Hanne har felles kjende
og de finn fort mykje å prate om.

Oppgåve 1
a. Forklar korleis du planlegg, gjennomfører og avsluttar prosedyra depilering.
Grunngje svaret ditt.
b. Forklar kva kontraindikasjonar er og kvifor det kan bli plager etter depilering.
c. Kva for råd vil du gje Hanne etter ei behandling med depilering av legger?

Oppgåve 2
Under behandlinga fortel Hanne at ho nyleg har blitt arbeidsledig. Etter jobb møter du
andre som kjenner Hanne. Du har lyst til å fortelje at Hanne har vore hos deg og kva
som har skjedd.
a. Forklar kva taushetsplikt er og korleis du som profesjonell hudpleiar skal stille
deg til taushetsplikt.
b. Kva er sensitive personopplysningar og kvar kan desse være lagra? Gje
eksempel.
c. Kva for eigenskapar og ferdigheiter synast du det er viktig å ha som
profesjonell hudpleiar?

Oppgåve 3
Du har i det siste hatt veldig vondt i ryggen. Læraren din minner deg på at det er
viktig å tenkje på ergonomi når du utfører behandlingar.
a. Forklar kva som meinast med ergonomiske prinsipp.
b. Kva for ergonomiske utfordringar møter du i dei vanlegaste behandlingane du
gjennomfører i opplæringa?
c. Kva kan du sjølv gjere for å forhindre at du får muskel- og skjelettplager?
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Bokmål
Eksamensinformasjon
Eksamenstid

Eksamen varer i 4 timer.

Hjelpemidler

Alle hjelpemiddel er tillatt, unntatt åpent internett, samskriving,
chat og andre muligheter for å kunne utveksle informasjon med
andre.

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 vurderingen vil det bli lagt vekt på følgende:


Grad av måloppnåelse i forhold til de enkelte
læreplanmål.



Faglige kunnskaper og holdninger som er relevant i
oppgavene.



Fokus på klienten og yting av service.



Kreativitet i valg av løsninger.



Yrkesutøvelsen i et helhetlig perspektiv.



Profesjonalitet i yrkesutøvelsen.

HUSK Å NUMMERER OPPGAVENE I SVARARKET
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Situasjonsbeskrivelse:
Du er elev ved Ulerød videregående skole og dere har praksisdag. Du skal øve
på voksing av legger og får en kunde som heter Hanne. Det er vår i lufta og
Hanne har lyst til å gå i korte bukser framover. Du og Hanne har felles bekjente
og dere finner fort mye å prate om.

Oppgave 1
a. Forklar hvordan du planlegger, gjennomfører og avslutter prosedyren
depilering. Begrunn svaret ditt.
b. Forklar hva kontraindikasjoner er og hvorfor det kan bli plager etter depilering.
c. Hvilke råd vil du gi Hanne etter en behandling med depilering av legger?

Oppgave 2
Under behandlingen forteller Hanne at hun nylig har blitt arbeidsledig. Etter jobb
møter du andre som kjenner Hanne. Du har lyst til å fortelle at Hanne har vært hos
deg og hva som har skjedd.
a. Forklar hva taushetsplikt er og hvordan du som profesjonell hudpleier skal
forholde deg til taushetsplikt.
b. Hva er sensitive personopplysninger og hvor kan disse være lagret? Gi
eksempler.
c. Hvilke egenskaper og ferdigheter synes du det er viktig å ha som profesjonell
hudpleier?

Oppgave 3
Du har i det siste hatt veldig vondt i ryggen. Læreren din minner deg på at det er
viktig å tenke på ergonomi når du utfører behandlinger.
a. Forklar hva som menes med ergonomiske prinsipper.
b. Hvilke ergonomiske utfordringer møter du i de vanligste behandlingene du
gjennomfører i opplæringen?
c. Hva kan du selv gjøre for å forhindre at du får muskel- og skjelettplager?
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