
UNIVERSITETET I BERGEN 
Studieavdelingen 

Følgebrev til lege eller annen sakkyndig 

Krav til dokumentasjon ved søknad om tilrettelegging ved Universitetet i Bergen 

Ta med skjemaet til lege eller annen sakkyndig. 
 
Studenter ved Universitetet i Bergen med funksjonsnedsettelse, og studenter med særskilte behov 
har rett til egnet individuell tilrettelegging av lærested, undervisning, læremidler og eksamen, for å 
sikre likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter. (UHL §4-3)   
 
Formålet med tilrettelegging er å oppveie de ulemper studentens nedsatte funksjonsevne/ 
helseproblem medfører i studieløpet.  
 
Under eksamen skal alle studenter i størst mulig grad prøves likt. Den dokumenterte 
funksjonsnedsettelsen skal derfor avhjelpes, uten at kandidaten gis særfordeler. De tiltak som 
anbefales skal være tilstrekkelige, men ikke nødvendigvis optimale.  
 
 

Krav til innhold i dokumentasjonen  

  

• Det må fremgå tydelig av dokumentasjonen hvilken konkret ulempe 
funksjonsnedsettelsen/helseproblemet medfører i den gitte situasjonen det søkes om 

tilrettelegging for.  
• Det skal komme frem om studentens behov for tilrettelegging er permanent/kronisk og av den 

grunn kan gi grunnlag for permanent tilrettelegging, og/eller om studenten er under behandling.   

• Dokumentasjonen skal være utfyllende nok til å gi grunnlag for å sammenligne søknader fra 
studenter med samme type behov for tilrettelegging.  

• UiB foretrekker at lege eller annet helsepersonell fyller ut vedlagte skjema som dokumentasjon, 
men annen utfyllende attest kan også brukes. Denne må inneholde tilsvarende informasjon som 
den som etterspørres på skjemaet.  

• For søknader om tilrettelegging på grunn av dysleksi, skal dokumentasjonen være en rapport fra 
utredning av lese- og skrivevansker, ikke en legeattest.  

• En diagnose gir ikke automatisk rett til tilrettelegging. For eksempel vil det for allergi, diabetes og 
migrene kun gis tilrettelegging, fortrinnsvis hviletid, på eksamen for de som kan dokumentere at de 
er så alvorlig plaget at det utgjør en reell ulempe ved gjennomføring av eksamen under vanlige 
betingelser.  

• Behovet må dokumenteres for hvert semester studenten søker om tilrettelegging. Dette gjelder 
ikke dersom studenten har fått innvilget permanent tilrettelegging.   
 

 
Søknader om tilrettelegging behandles konfidensielt av UiB.  
 
 
 
 



Attest fra lege/spesialist, vedlegg til søknad om tilrettelegging ved Universitet i Bergen.  
Opplysninger i skjemaet er unntatt offentlighet i henhold til offentleglova § 13 og forvaltningsloven §13 
første ledd nr 1.  
 

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     
Dersom ja, når?  

 
 

 
6. Er særtiltak nødvendig for at studenten skal kunne gjennomføre eksamen? Ja                  Nei     
 
7. Beskriv hvilke tiltak som kan være aktuelle for å redusere ulempen sykdom/funksjonsnedsettelse 
medfører i undervisnings- og/eller eksamenssituasjonen: 

 
 
 
 

 
Underskrift og stempel  
 
Sted og dato ……………………………………………………   Signatur ………...…..……………………………………………… 


