
Dette skjemaet medbringes og fylles ut av lege/sakkyndig, med mindre annen tilfredsstillende 
dokumentasjon kan vedlegges (ved dysleksi vedlegges utredning fra logoped/sakkyndig. Dersom 
søknaden kun gjelder bruk av ordbøker/bruk av morsmål, trenger man ikke dokumentasjon). 

Attest fra lege/sakkyndig vedrørende søknad om tilrettelagt eksamen v/MF 
Se utfyllende informasjon på neste side 

Studenter som på grunn av sykdom eller funksjonsnedsettelse har behov for 
tilrettelegging ved eksamen, kan søke om dette. Tilrettelegging skal kompensere for 
forskjellige vansker slik at studenten i størst mulig grad kan avlegge eksamen på lik 
linje med andre studenter. Dette kan gjelde både vedvarende og midlertidige tilfeller 
av sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse. Tilretteleggingen skal imidlertid ikke 
være så omfattende at den representerer en fordel i forhold til andre studenter. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Utfylles av lege/sakkyndig: 

Navn på pasient: 
Fødselsnummer: 
Studentens sykdom/funksjonsnedsettelse er: 
Akutt:                Langvarig/permanent:               Med utsikter for forbedring: 

På hvilken måte skaper dette begrensinger/ulemper for studentens gjennomføring av eksamen? 
Dersom dette arter seg ulikt for eksamensformene skriftlig-, muntlig-, og hjemmeeksamen, vennligst 
presiser.  

Hvilke(t) tiltak anbefales for at studenten skal kunne gjennomføre eksamen på linje med andre 
studenter? 

Dato: _______ Lege/sakkyndig signatur:______________________ Stempel: 
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Til lege/sakkyndig: Utvidet informasjon om praksis for tilrettelegging 

I tillegg til å levere søknadskjema, må behovet for tilrettelegging dokumenteres av 
lege eller sakkyndig. Det er imidlertid studieadministrasjonen som avgjør hvilket 
tilbud MF kan gi når det gjelder eksamenstilrettelegging. 

Eksempler på grunner til tilrettelegging: 

• Dysleksi
• Sykdom
• Medisinbruk
• Graviditet/amming
• Fysisk-, og/eller psykososial funksjonsnedsettelse
• Andre årsaker til nedsatt arbeidsevne

Eksempler på ulike tilrettelegginger: 

• Utvidet skrivetid
• Hviletid
• Ammetid
• PC: Studenter med kroniske/akutte lidelser (f.eks. i håndledd, nakke, skulder,

eller kronisk utmattelse) og studenter med betydelige lese- og skrivevansker
kan etter søknad innvilges bruk av eksamens-PC og/eller utvidet tid.

• Tusj/blyant uten gjennomslag: Studenter med senebetennelse eller andre
muskel- og skjelettplager som ikke kan skrive hardt nok kan søke om å skrive
på papir uten gjennomslag.

• Mindre rom
• Alternativ vurderingsform
• Opplesing av oppgavetekst/besvarelse og/eller tilrettelagt oppgaveark ( 
• Tegnspråktolk 
• Kontorstol, fotkrakk eller større bord
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