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Dette er en veileder for deg som har tatt inn elev i din fotklinikk. Du gjør en utrolig 

viktig jobb. Veilederen kan brukes som et verktøy for å få observasjonspraksisen så 

vellykket som mulig. Lykke til. 

Hva er observasjon? 

Å observere er noe annet enn å bare "se på" noe. Observasjon handler om å se etter noe 

med en særlig oppmerksomhet. Elevene vil ofte trenge hjelp til å konkretisere fokus.  

Hva er observasjonspraksis? 

Observasjonspraksis skal hjelpe eleven til å integrere teoretisk kunnskap til klinisk 

arbeid. Observasjonspraksis skal gi eleven mulighet til å bli kjent med etablerte 

arbeidsmetoder. 

Hva forventes av deg som veileder? 

Vi ønsker oss gode fotterapeuter for framtida. Da er det viktig at du deler av din erfaring 

med nye elever og åpner klinikken din for observasjon. Da observasjon ikke er praktisk 

utførende arbeid på pasient, trenger ikke eleven egen forsikring. 

Observasjonspraksis betyr at eleven ikke skal utføre behandlinger på pasienten, men kan 

bistå med praktiske gjøremål i klinikken. F.eks. være med på innkomstsamtale, 

rengjøringsrutiner/HMS, journalføring, skoanalyse, ganganalyse og forklare og 

begrunne valg av behandling.  

Tips for gjennomføring: 

 Ha forventninger og samtaler med eleven om mål for observasjonspraksisen. 

 Avslutt observasjonspraksisen med å krysse av for de temaene dere har 

gjennomgått.  

Husk at det er skolen som har det hele ansvaret for elevens læring av både teori og antall 

timer praksis. Du skal kun krysse av for de temaene som eleven har observert i din 

klinikk. Skjemaet signeres av både elev og veileder og eleven tar det med seg tilbake til 

skolen.  

Du har også ansvar for at eleven undertegner taushetserklæring for perioden. Se forslag 

til taushetserklæring. 

Tusen takk for at du har sagt ja til å ta inn en elev😊  
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Eksempler på temaer eleven kan observere hos deg 
 
Kryss av for det som har vært gjennomgått: 
 

 Behandling av hud og negl 

 Behandling av sopp, vorter, torner 

 Finne puls på foten 

 Leddtester  

 Føringstester 

 Ganganalyse  

 Monofilament/stemmegaffel  

 Palpalasjonsundersøkelser 

 Teknikker for neglekorrigering 

 Relevante fotøvelser for økt gangfunksjon 

 Sykdommer som påvirker føttene: psoriasis, diabetes, 
revmatisme 

 Såleproduksjon  

 Silikonortose 

 Filtavlastninger  

 Taping 

 Bruk av verneutstyr 

 Elektronisk journalføring og hvilket journalsystem  

 HMS/internkontroll 

 Basale smitteverntiltak 

 
 
Eventuelle kommentarer: (bruk gjerne baksiden hvis plassen blir for liten) 
 

 

Dato:    Sted: 

 

______________________________  ______________________________ 

Signatur veileder     Signatur elev 
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Taushetserklæring 

 

Undertegnede elev som har observasjonspraksis hos veileder 

___________________________ forplikter meg til ikke å bruke, vise, utlevere eller på 

annen måte tilgjengeliggjøre overfor uvedkommende drifts- eller forretningsforhold og 

personopplysninger som jeg skriftlig, muntlig, elektronisk eller på annen måte får kjennskap 

til i mitt virke og i ettertid. Taushetsplikten gjelder også overfor andre ansatte i bedriften.  

Taushetsplikten gjelder også informasjon om pasienter, oppdragsgivere og 

forretningsforbindelser og andre forhold jeg blir kjent med i min observasjonspraksis.  

Jeg godtar denne taushetsplikten både i observasjonsperioden og etter fratreden. 

Denne erklæringen er utferdiget i to eksemplarer, hvorav veileder og elev beholder hvert sitt. 

Den sist daterte underskrevne taushetserklæringen gjelder. Eventuelle tidligere underskrevne 

taushetserklæringer utgår. 

 

 

Sted: _______________________________  Dato:  ________________ 

     

______________________________  _______________________________ 

Signatur veileder     Signatur elev 

 

 


