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PROSEDYRE FOR AVSLUTTENDE PRAKTISK EKSAMEN 
SONETERAPI OG ØREAKUPUNKTUR 

 
 
 
 

 IFH skaffer pasienter til den praktiske eksamen.  
 

 Kandidaten møter minimum et kvarter før, tar i mot pasienten og deler ut 
helseerklæringsskjema. 

 

 Kandidaten gjør klar til behandling i anvist rom ved på skolen. 
 

 Kandidaten tar inn pasienten i behandlingsrommet og starter journalføring/ 
anamnese (max 15 minutter). 

 

 Kandidaten vurderer pasienten og utfører en adekvat behandling etter 
journalføringen/anamnese (min 35 minutter) 

 

 Kandidaten skal vurderes av to sensorer, hvorav den ene er faglærer og den andre 
er ekstern. Det er avgjørende for bedømmingen at kandidaten gjennom hele 
eksamensforløpet redegjør muntlig til sensorene. Herunder observasjon, valg av 
punkter, valg av redskaper, begrunnelse for behandling, faktiske funn hos 
pasienten, helhetstenkning etc.  På neste side er en utfyllende liste over hva som 
vektlegges under eksamen.  
 

 Kandidaten oppsummerer og konkluderer for videre behandling (max 10 min). 
 

 Sensorene mottar journalen for vurdering 
 
 
 

 

Kandidaten har 60 minutter til rådighet. 
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Kandidaten vil bedømmes mot nedenstående punkter 
 

1. KLARGJØRING AV BEHANDLINGSROM (totalt 8 p) 
Gjøre benken klar med puter, tepper, pøll, benkepapir, armstøtter  
Ha funnet fram: 
Våtservietter, krem, olje, antibac  
Nåler, frø, punktsøker, nåleboks, antibacservietter og bomull  

 
2. OBSERVASJON – kommunikasjon til sensorene (totalt 10 p) 

Kandidaten skal starte behandlingen med å observere ørene/ føttene, se etter synlige 
opphopninger, hard hud, sopp, tørre/ fuktige føtter, farge, negler, hallux valgus, 
hammertær etc. 

 
 

3. KANDIDATEN SKAL OBSERVERES I, OG SKAL KUNNE BEGRUNNE TILTAK I FORHOLD TIL 
JOURNAL OG FAKTISKE FUNN (totalt 50 p) 

 

 VALG AV PUNKTER OG BEHANDLINGSREDSKAP ØRE 

 BEGRUNNE BEHANDLINGSTILTAKET ØRER  

 VALG AV SONER   

 BEGRUNNE BEHANDLINGSTILTAK SONER   

 
4. OPPVARMING (2p) 

 
5. GREP/STYRKE (i forhold til PASIENT) (4p) 

 
6. KORREKT PLASSERING AV ØREPUNKTER OG SONER (30p) 

 
7. HYGIENE (3p) 

Negler, klokker, ringer, strikk i hår, vask av hender, håndtering av avfall 
 

8. KOMMUNIKASJON/ØYEKONTAKT/OMSORG (15p) 
 

9. ADEKVAT REKKEFØLGE (5p) 
 

10. REELLE FUNN PÅ PASIENT (10p) 
 

11. EVENTUELLE RÅD TIL PASIENT (5p) 
 

12. OPPSUMMERING OG KONKLUDERING (10 minutter) (30p) 
Vise til det som er relevant innenfor TCM. 
Hva som er funnet via journalen og hva de har funnet underveis. 

 
 

 


