
 

Følgebrev til lege eller annen sakkyndig 

Krav til dokumentasjon ved søknad om tilrettelegging ved eksamen ved Universitetet i Bergen  
Ta med skjemaet til lege eller annen sakkyndig  

Studenter ved Universitetet i Bergen kan søke om tilrettelegginger ved eksamen. Tilrettelegginger innvilges bare når 
særlige grunner taler for det. Tilretteleggingen skal ha som formål å oppveie de ulemper funksjonsnedsettelsen medfører, 
samtidig som man i størst mulig grad skal sørge for at samtlige eksamenskandidater prøves likt. De tiltak som anbefales 
skal derfor være tilstrekkelige, men ikke nødvendigvis optimale. Den dokumenterte funksjonsnedsettelsen skal avhjelpes, 
uten at kandidater gis særfordeler.  

Det skal gå fram av dokumentasjonen hvilke behov studenten har ved eksamen og hva slags tilrettelegging som er 
nødvendig. Konklusjonen skal gjøre det mulig for Utdanningsavdelingen å bestemme hvilke tiltak som bør iverksettes for 
å lette eksamenssituasjonen for den enkelte student. Det skal også gå fram av dokumentasjonen om funksjons-
nedsettelsen/lidelsen er permanent/kronisk og av den grunn gir grunnlag for permanente tilrettelegginger.   

Behovet må dokumenteres hver gang studenten foretar en eksamensoppmelding. For kroniske lidelser kan Utdannings-
avdelingen i særlige tilfeller gjøre unntak fra kravet om ny erklæring hvert semester. Studenten må likevel søke hvert 
semester. 

Søknader om tilrettelegginger behandles konfidensielt på Utdanningsavdelingen i samarbeid med de ulike fakultetene. På 
bakgrunn av ovennevnte opplysninger ber vi lege/sakkyndig fylle ut vedlagt skjema. Studenten må samtykke i at 
opplysninger blir gitt.  

Kort om noen vanlige tilstander 

Allergi 
Allergi gir vanligvis ikke grunnlag for å si at studenten har en urimelig ulempe i eksamenssituasjonen. Ved kroniske og 
alvorlige plager kan det likevel innvilges ekstra tid. Søknad om tilrettelegging ved eksamen på grunnlag av kroniske 
allergier, blir behandlet på ordinær måte og vanlige søknadsfrister gjelder. Sesongpregede allergier blir behandlet som 
akutt plage/sykdom og legeerklæring skal leveres tidligst to uker og senest en uke før eksamen. Det må uansett stå i 
erklæringen hvilke plager det gjelder og at plagene medfører en så stor ulempe at studenten trenger utvidet tid til 
eksamen.  

Dysleksi 
Studenter som har dysleksi eller andre lese- og skriveproblemer må dokumentere dette ved dysleksiattest dersom det 
søkes om tilrettelegging ved eksamen. De som ikke har slik dokumentasjon, kan kontakte Veiledningstjenesten ved 
Utdanningsavdelingen på Universitetet i Bergen for å avtale utredning. Dokumentasjon bør ikke være eldre enn 5 år. 
Attest for dysleksi (anonymisert) legges ved kandidatens skriftlige besvarelse ved sensur, dersom dette har vært grunnlag 
for en tilrettelegging. 

Senebetennelse 
Det kan innvilges bruk av tusj eller blyant for studenter med senebetennelse, som ikke kan skrive hardt nok med kulepenn 
til at det blir gjennomslag. Kandidaten kan be om at det tas kopier av eksamensbesvarelsen. Ved kroniske og alvorlige 
plager kan det innvilges utvidet tid. I enkelte tilfeller kan bruk av datamaskin innvilges hvis studenten har svært vanskelig 
for å gjennomføre eksamen uten denne tilretteleggingen. Disse forholdene må fremgå av erklæringen.  

De ulike tilretteleggingene kan være (utdrag fra eksamensreglementet § 28):  
1. utvidet eksamenstid ved skoleeksamen 
2. utsatt innleveringsfrist ved hjemmeeksamen og andre lignende prøver 
3. anledning til lengre pauser, eventuelt med mulighet til å hvile  
4. skriftlig eksamen i stedet for muntlig  
5. muntlig eksamen i stedet for skriftlig  
6. eksamen i enerom 
7. bruk av datamaskin og andre tekniske hjelpemidler  
8. skrivehjelp, døvetolk og annen praktisk hjelp  
9. overføring av oppgavene til punktskrift eller forstørret skrift  
10. høytlesning av oppgaveteksten og besvarelsen for korrektur 
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Til utfylling av lege/sakkyndig ved søknad om tilrettelegging ved eksamen  

Følgebrevet må legges ved søknad om tilrettelegging 

Navn på den som søker tilrettelegging ved eksamen Fødsels- og personnummer (11 siffer)  

1. Kort beskrivelse av sykdommen/funksjonsnedsettelsen/diagnosen:   

2. Er sykdommen/funksjonsnedsettelsen permanent?              Ja   Nei 

Eventuell beskrivelse av situasjonen:  

3. Er sykdommen akutt?           Ja  Nei 

Eventuell beskrivelse av situasjonen: 

4. Fører sykdom/funksjonsnedsettelsen til spesielle problemer under eksamen? 

Muntlig eksamen         Ja     Nei 

Skriftlig eksamen              Ja                   Nei           

Eventuell beskrivelse av situasjonen: 

5. Er yteevnen vesentlig nedsatt i spesielle perioder? Ja  Nei 

Eventuelt når? 

6. Er særtiltak nødvendig for at studenten skal kunne gjennomføre eksamen?  Ja  Nei 

7. Hvilke tiltak mener du må til for at studenten skal kunne gjennomføre eksamen? Beskriv: 

Underskrift og stempel  

Sted og dato……………………………………………………Signatur…………………………………………… 
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