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Brev om nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi 15. desember 
2022 

Nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi arrangeres 15.desember. Under følger informasjon om 
gjennomføring av eksamen. Et informasjonsbrev som kan sendes ut til studentene følger som vedlegg. 
 
Eksamen blir gjennomført som en 4-timers individuell, digital skoleeksamen. Faggruppen som utvikler 
deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi vil utarbeide en digital eksamen som er forankret i 
«Læringsutbyttebeskrivelse og faginnhold for anatomi, fysiologi og biokjemi studieåret 2022-2023». Eksamen 
vil bestå av én del med flervalgsoppgaver og én del med skriveoppgaver. Oppgavesettet vil foreligge på 
nynorsk og bokmål. 
 
Eksamen gjennomføres i samme eksamensverktøy som utdanningsinstitusjonene bruker; Inspera eller 
WISEflow. Besvarelsene blir sensurert av et nasjonalt sensorkorps i regi av NOKUT, bestående av fagpersoner 
fra hele landet. Institusjonene er selv ansvarlige for tilrettelegging for studenter med særskilte behov. 
 
Vi ber om at institusjonene så snart som mulig informere studentene om hvordan eksamen skal 
gjennomføres. 

• Det blir en digital, individuell skoleeksamen på 4 timer. 
• Eksamen vil finne sted 15. desember i tidsrommet 09.00- 13.00. 
• Det er det lokale eksamenskontoret som er ansvarlig for avviklingen av eksamen. Spørsmål 

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

• Som student skal du følge ditt studiesteds eksamensreglement for individuell besvarelse. 
 
NOKUT vil senere sende kandidatnummer og eksamensinstruks til eksamenskontorene. NOKUT vil holde 

kontakt med eksamenskontorene om hvordan vi gjennomfører denne digitale eksamen i NOKUTs lisens. I all 
hovedsak vil vi følge praksis som ved april og august. 
 
NOKUT vil ta den videre oppfølgingen direkte med eksamenskontorene. Der vil vi etterspørre oppmeldingstall, 
emnekoder, og administrative kontaktpersoner (eksamenskontor og hovedansvarlig for Inspera/WISEflow) 
for videre dialog mot eksamen.  
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Med hilsen 
 

Ole-Jacob Skodvin  
analysedirektør Marte Skogli Pedersen 
 førstekonsulent 
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Vedlegg:  Informasjon til studentene om nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi 15.desember 
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