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LANDSOMFATTENDE EKSAMEN
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1. Bakgrunn for landsomfattende eksamen
1.1 Hvorfor landsomfattende eksamen.
De bedriftsinterne videreutdanningene ble 1999 overført til høgskolesystemet og følger en
felles nasjonal rammeplan. Dette vil i større grad enn før sikre kvalitet og et mer ensartet nivå.
Samtidig er det ulikheter både i utdanningenes lengde totalt og i praksislengde. I en tid hvor vi
ser at ulikhetene fortsatt er store, har fagmiljøet gjennom en felles eksamen satt en
minstestandard for kunnskapsnivå.
Overføring til høgskolesystemet er nytt med mange endringer. ALNSFs eksamen er utprøvd
gjennom mange år og har en lang tradisjon blant anestesisykepleiere. Når eksamen i tillegg
oppleves tidsbesparende gjør dette at flere lærere ønsker å benytte ALNSFs eksamen.
Med formen multiple choice questions har ALNSFs eksamen bevart sin aktualitet som en
eksamen som tester breddekunnskap.
1.2 Eksamensreglement med tillegg.
Når MCQ-eksamen benyttes i høgskolen skal all saksbehandling i forhold til Lov om
universiteter og høgskoler og høgskolens eksamensreglement gjøres av høgskolen. Kandidat
som avlegger eksamen uten å være tilknyttet høgskole, følger de samme regler.

2. Eksamensrådet.
Eksamensrådet er oppnevnt av ALNSFs styre og står som følge av det til ansvar ovenfor
dette. I mandatet heter det at det er et arbeidsråd tilknyttet utdanningsutvalget. Et medlem av
utdanningsutvalget er medlem av eksamensrådet.
Eksamensrådets primære oppgave er å delta med utarbeidelse, avvikling og retting /
sensurering av ALNSFs landsomfattende eksamen. (Fra Organisasjonshåndboka 1995)
Eksamensrådets sammensetning bør speile både en praktisk og teoretisk tilnærming til faget.
Det ble høsten 2004 bestemt at MCQ eksamen burde ha et eksternt klageutvalg. Klage sendes
derfor eksamensleder som sender denne videre til et klageutvalg som vurderer klagen.
Klageutvalget består av to valgte personer med bakgrunn i praksis og Høgskole.

3. Konstruksjon og utvelgelse av spørsmål.
Hver eksamensoppgave består av 40 hovedspørsmål som hver har 5 underspørsmål. Disse
velges ut fra ALNSFs database som utgjør spørsmålsbanken. De kvalitetssikres ved
gjennomgang av ALNSFs eksamensråd. Spørsmålene er ikke bundet opp til noe fast pensum,
men er basert på anerkjent og oppdatert litteratur og forskning. Eksamensspørsmålene lages ut
fra hovedemne 2 i rammeplanen. Aktuelle tema er anestesiologi, farmakologi,
intensivmedisin og kirurgi, medisinsk teknisk utstyr, mikrobiologi, fysiologi og patofysiologi.
Kunnskapen fra disse emnene trekkes inn og anvendes i en anestesisammenheng.
Oppgavene kan dersom ønskelig etter eksamen gjennomgås med eksamenskandidatene i
plenum. Det forutsettes da at ikke oppgavene kopieres og leveres ut til kandidatene.
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4. Poengberegning.
Hvert spørsmål består av 5 underspørsmål/påstander som besvares ut fra om påstanden er rett
eller gal. Rett svar gir 1 poeng, galt svar gir 1 minuspoeng. Ubesvarte spørsmål eller spørsmål
besvart med ”vet ikke” gir 0 poeng.
Bakgrunnen for denne poengberegningen er at det vurderes mer alvorlig å svare galt enn å ”
vite at man ikke vet”. Eventuelle minuspoeng trekkes med til neste spørsmål.
Oppnålig poengsum er i utgangspunktet 200 poeng, men kan bli redusert som følge av klage.
Eksamen vurderes til bestått/ikke bestått med 40 % som nedre grense for bestått. På
vitnemålet vil det også stå antall oppnådde poeng i forhold til antall mulige poeng og
gjennomsnittlig poeng på landsbasis.

5. Gjennomføring av ALNSFs eksamen.
5.1 Når og hvor arrangeres eksamen.
ALNSFs eksamen i anestesiologi arrangeres ordinært 2 ganger årlig, 1. onsdag i mai og 1.
onsdag i november. Fornyet eksamen ved ikke bestått arrangeres i februar og september.
Kandidater kan gå opp til fornyet eksamen to ganger.
Eksamen kan etter søknad fra høgskole arrangeres ved andre tidspunkt.
Eksamen er først og fremst rettet mot høgskolene, men ALNSF vil i den grad det er mulig
legge til rette for at andre kandidater også kan avlegge eksamen. Eksamen lagt til studiedager
vil være et alternativ dersom man ikke lykkes med regional/lokal tilrettelegging.

5.2 Annonsering.
Eksamen annonseres i InspirA og på ALNSFs hjemmeside.
5.3 Oppmelding og eksamensgebyr.
Kandidatene meldes skriftlig til ALNSFs eksamensleder senest 4 uker før eksamensdato. Det
gis skriftlig bekreftelse på at oppmelding er mottatt.
Eksamensgebyr må være betalt før eksamensoppgaver blir utsendt. ALNSFs kasserer sender
faktura til høgskolene.
Eksamensgebyr er kr 800,- pr student og fastsatt av ALNSFs styre.
5.4 Utsendelse og retur av oppgaver.
Eksamensoppgavene sendes rekommandert og skal være eksamensstedet i hende senest 7
dager før eksamen.
Besvarelsene returneres ALNSFs eksamensleder rekommandert samme dag som eksamen er
avlagt.
5.5 Eksamens varighet.
Eksamens varighet er 3 timer, fra klokken 0900 til 1200, på oppsatt eksamensdato. Eneste
tillatte hjelpemiddel er enkel kalkulator.
5.6 Klage.
Klage på oppgaveteksten eller spørsmålsformulering sendes til eksamensleder innen 1 uke
etter eksamensdato. Klager får skriftlig tilbakemelding. Dette gir klager mulighet til å påvirke

sensorveiledningen før sensurarbeidet starter. Hvis klager får medhold i klagen trekkes
spørsmålet ut og teller ikke. Totalt antall poeng reduseres tilsvarende.
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Når MCQ-eksamen benyttes i høgskolen skal all saksbehandling i forhold til lov om
universiteter og høyskoler og høgskolens eksamensreglement gjøres av høgskolen. Kandidater
som tar MCQ-eksamen uten å være tilknyttet høgskole har samme mulighet til å klage som
studenter i høgskolen. Klageutvalget i ALNSF behandler klagen.
5.7 Fasit.
Det enkelte eksamenssted får tilsend fasit som kan beholdes i 2 uker, før den forventes
makulert.
5.8 Sensur.
Sensurfrist er 3 uker. Sensur foretas av 2 sensorer hvor minst den ene er høgskolelektor.
Oppgavenes anonymitet bevares ved at sensorene kun mottar nummererte oppgaver mens
eksamensleder, som ikke tar del i sensureringen, beholder navnelister.
5.9 Vitnemål.
Eksamensresultatet sendes eksamensleder som skriver og sender ut resultatlister og vitnemål.
Vitnemål undertegnes av ALNSFs leder og eksamensleder.
Vitnemål trykkes etter behov.
Kandidater som avlegger eksamen på eget initiativ mottar resultatet direkte.

6. Oppbevaring av oppgaver og eksamensresultat.
Eksamensoppgavene oppbevares i 1 år før de makuleres.
Eksamensresultat for tidligere ALNSFs eksamener oppbevares av den til enhver tid sittende
eksamensleder.
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