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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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