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Til sykepleiestudenter som skal ta eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi
våren 2021

Informasjon om digital hjemmeeksamen 27. april 2021, 3 timer kl. 0900 – 1200
Eksamenen er en individuell, digital hjemmeeksamen. Den gjennomføres i utdanningsinstitusjonenes eget
eksamensverktøy; Inspera eller WISEflow.
Oppgavesettet vil inneholde lignende type oppgaver (ulike varianter av flervalgsoppgaver) som høsten 2020.
Oppgavene vil legge vekt på forståelse og anvendelse av kunnskap fremfor gjengivelse. Det vil ikke bli gitt
fritekstoppgaver eller oppgaver der du selv skal tegne. Derfor er det ikke aktuelt med kildehenvisninger. Det
blir heller ikke mulighet til å laste opp eller legge ved tegninger eller tekstdokumenter. Ingen av oppgavene har
tidsbegrensning og en kan gå frem og tilbake mellom oppgavene i de timene en har til rådighet.
Alle hjelpemidler er tillatt, men vær forberedt på at arbeidsmengden er stor, og at du kan få dårlig tid hvis du
benytter deg av hjelpemidler underveis i eksamen. Fristen for å levere eksamen er absolutt, så planlegg tiden
godt slik at du får levert i tide.
Alle oppgaver er forankret i «Læringsutbyttebeskrivelse og faginnhold for anatomi, fysiologi og biokjemi
studieåret 2020-2021».
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Det er det lokale eksamenskontoret som ar ansvarlig for avviklingen av eksamen. Alle spørsmål knyttet til
gjennomføringen, tilrettelegging osv. av eksamen må rettes til faglærere eller eksamenskontoret på
utdanningsstedet.
Som student skal du følge ditt studiesteds eksamensreglement for individuell besvarelse.
Vi ønsker dere lykke til alle sammen!
Med vennlig hilsen
Arbeidsgruppen for læringsutbyttebeskrivelse og nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi, for
bachelorutdanning i sykepleie.

Ole-Jacob Skodvin
analysedirektør

Katarzyna Tarnowska
rådgiver
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