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Retningslinjer for eksamensvakter covid-19 versjon 4 (15.02.22) 
 

1. Bakgrunn 
Arbeidsgiver skal sikre forsvarlig gjennomføring av eksamen og at eksamensvakter følger de 
generelle smittevernbestemmelsene som gjelder ved USN.  

2. Hensikt 
Hensikten med retningslinjen er å redegjøre for hvilke smittevernbestemmelser som må 
følges for eksamensvakter. 

3. Ansvarlig 
Personal- og organisasjonsdirektøren er ansvarlig for retningslinjen. Retningslinjen skal 
benyttes og følges av alle eksamensvakter.  

4. For eksamensvakter gjelder: 
• Dersom du har nyoppståtte luftveisveissymptomer, skal du ta en hurtigtest og om den 

viser negativt svar, kan du være eksamensvakt.  
• Det anbefales at du holder god avstand til andre under hele perioden som eksamensvakt.  
• Munnbind brukes ved behov, dersom du selv ønsker det.  
• Dersom du er syk med feber og har dårlig allmenntilstand, kan du ikke være 

eksamensvakt.  
• Meld forfall til eksamenskontoret dersom du er syk på eksamensdagen. 
• Husk god hånd- og hostehygiene. Det er tilgjengelig håndsprit/antiback i alle rom. 
• Under eksamen, følg studentene ut som vanlig. 

Under eksamen, følg studentene ut som vanlig. Ved innsjekk 
• Be studenten legge fram legitimasjon ved registrering i eksamenslokalet, før hun/han 

signerer seg inn.  

Digital eksamen  
• Kladdepapir og informasjonsark om Wiseflow deles ut til alle studenter. 
• Eksamensoppgaven skal ikke deles ut i papirformat. Denne finner studenten selv i 

Wiseflow. 

Eksamen med penn og papir 
• Kladdeark, innføringsark og omslag deles ut til alle kandidatene like før oppstart av 

eksamen. 
• Del ut eksamensoppgave ved eksamensstart. 
• Ved innlevering skal kandidaten selv sortere og telle gjennom innføringsarkene med 

vakten stående ved pulten. Kandidaten legger så besvarelsen inn i omslaget, og leverer 
besvarelsen til eksamensvakten for kontroll. 
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5. Oppdatering  
Retningslinjen vil bli oppdatert ved endringer fra nasjonale myndigheter1. 

 
1 15.11.21 oppdatert i henhold til ny hverdag med økt beredskap og bruk av hurtigtest og munnbind ved 
nyoppståtte luftveissymptomer.  
14.02.22 Oppdatert i henhold til nasjonale råd og anbefalinger gitt 12.02.22. 
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