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Brev om nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi 26. april 2023 

Informasjon til studenter 

Eksamen    
Eksamen vil være digital, individuell og vare i 4 timer. Den gjennomføres i Inspera eller WISEflow, 26. april i 
tidsrommet 09.00-13.00.   
  

• Oppgavesettet inneholder tekstoppgaver og flervalgsoppgaver.   

• Du kan gå fram og tilbake mellom oppgavene i de timene du har til rådighet.   

• Du kan markere oppgaver du ønsker å gå tilbake til.   

• Du disponerer tiden selv.   

• Det er ikke satt noen grense for hvor mye tid du kan bruke på den enkelte oppgaven.   

• Det blir ikke gitt minuspoeng for feil svar.  
 

Tidligere eksamensoppgaver finner du nederst på denne siden. Vi anbefaler alle studenter å repetere og øve 
med gamle eksamensoppgaver.  
  
Institusjonene er selv ansvarlig for gjennomføring av nasjonal deleksamen, inkludert lokaler, vakter mm. Alle 
studenter som har en funksjonsnedsettelse eller en sykdom som gir vesentlige ulemper i eksamenssituasjon 
kan søke om tilrettelagt eksamen ved institusjonen de studerer ved. Du må selv sette deg inn i kravene som 
gjelder ved din institusjon.  
  
  
Sensur    
Besvarelsene blir sensurert av et nasjonalt sensorkorps i regi av NOKUT, bestående av fagpersoner fra hele 
landet. Hver besvarelse sensureres av to sensorer. De vil være organisert slik at de arbeider sammen med 
kollegaer fra andre institusjoner. Sensorene kjenner hverken kandidatenes identitet eller 
institusjonstilknytning. Slik vil sensuren i størst mulig grad være bredt kalibrert og upåvirket av annet enn 
besvarelsesteksten i seg selv. Sensorene møtes også for å diskutere vurderinger og sette karakterer.   
  

Sensurfristen er 19. mai 2023.    
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https://www.nokut.no/utdanningskvalitet/nasjonal-deleksamen/nasjonal-deleksamen-i-anatomi-fysiologi-og-biokjemi-afb/#relatert


    

  

 
 

 
 

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen 
Postboks 578, 1327 Lysaker | Drammensveien 288  

postmottak@nokut.no | tlf: 21 02 18 00  
www.nokut.no 

 

Informasjon    
På NOKUTs nettsider kan du finne informasjon om prosjektet nasjonale deleksamener.    
https://www.nokut.no/utdanningskvalitet/nasjonal-deleksamen/   
   
  
 

Med hilsen 
 

Ole-Jacob Skodvin  
analysedirektør Marte Skogli Pedersen 
 førstekonsulent 

 

Dokumentet er elektronisk signert. 
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