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Informasjon til studentene om digital skoleeksamen 27. April 2022 

Eksamenen er en individuell, digital skoleeksamen på 4 timer. Den gjennomføres i eksamensverktøyet; Inspera 
eller WISEflow.   

Eksamen vil bestå av én del bestående av flervalgsoppgaver og én del bestående av skriveoppgaver. Alle 
oppgaver er forankret i «Læringsutbyttebeskrivelse og faginnhold for anatomi, fysiologi og biokjemi studieåret 
2021-2022».  

På NOKUTs hjemmesider er tidligere eksamensoppgaver publisert, og disse inneholder både flervalgsoppgaver 
og skriveoppgaver. Disse kan benyttes til å øve til eksamen.   

• Det blir en digital, individuell skoleeksamen på 4 timer.   
• Eksamen vil finne sted 27. April i tidsrommet 09.00- 13.00.   
• Det er det lokale eksamenskontoret som er ansvarlig for avviklingen av eksamen. Alle spørsmål knyttet 

til gjennomføring, tilrettelegging osv. av eksamen må rettes til faglærere eller eksamenskontoret på 
utdanningsstedet.   

• Som student skal du følge ditt studiesteds eksamensreglement for individuell besvarelse.   

Alle studenter som har en funksjonsnedsettelse eller en sykdom som gir vesentlige ulemper i 
eksamenssituasjonen kan søke om tilrettelagt eksamen ved institusjonen de studerer ved. Du må selv sette 
deg inn i de kravene som gjelder for å søke om til rettelegging ved din institusjon.   

 

Med hilsen 
 

Ole-Jacob Skodvin Marte Skogli Pedersen 
analysedirektør førstekonsulent 
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