
SME4210 – Hjemmeeksamen 2.-8. desember 2016 

Om eksamen 
Det gjennomføres hjemmeeksamen fra 2.-8. desember. 

Eksamen skal ha et omfang på 2000 ord (+/- 10 %, eksklusiv litteraturliste) og leveres til fastsatt tid. 

Eksamen vurderes til bestått/ikke bestått. Det gis en skriftlig tilbakemelding på besvarelsen. 

Utlevering av eksamensoppgaven fredag 2. desember 
Eksamensoppgaven kunngjøres på semestersiden fredag 2. desember kl. 10.00. 

www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/SME4210/h16  

Kandidatnummer 
Kandidatnummer som skal påføres eksamensbesvarelsen er tilgjengelig på StudentWeb ca. en-to 

uker før innleveringsfristen. 

Innlevering av eksamensbesvarelsen torsdag 8. desember 
Eksamensbesvarelsen sendes på e-post til Lill Kathrine Løvendahl l.k.lovendahl@medisin.uio.no 

innen torsdag 8. desember kl. 24.00. Det sendes inn én fil i PDF-format for eksamensbesvarelsen 

(ingen ekstra vedlegg). Filnavnet på dokumentet skal se slik ut: "Eksamen-SME4210-kand.nr.xxx. 

Eksamensbesvarelsen påføres kandidatnummer på forsiden (IKKE navn). Besvarelsen er anonym til 

sensor. Det skal angis antall ord på besvarelsens forside. 

Sensur 
Sensurfrist: onsdag 21. desember. Resultatet vil finnes i StudentWeb. Skriftlig tilbakemelding blir 

sendt på epost. 

Format/rammer 
• Font: Times New Roman, i hele dokumentet 

• Skriftstørrelse: 12 punkt, i hele dokumentet 

• Linjeavstand: 1,5 

• Overskrifter: Del kapitlene i oppgaven inn etter ulike nivåer, men helst ikke i flere enn tre 

nivåer. Bruk gjerne stilene som ligger i word, da er det også mye lettere å lage en 

innholdsfortegnelse i word. Eksempel: Tittel (fet skrift), 1. nivå (for eks. «Innledning», 2. nivå 

(fet og kursivert skrift), 3. nivå (kursivert skrift) 

• Husk å sette inn sidetall. 

Disposisjon 
Oppgaven skal inneholde: 

Innledning: 

Her presenterer du problemstillingen og hva som er hensikten med oppgaven. Her kan det også være 

en fordel å si noe om hvordan du har tenkt å svare på problemstillingen og hvilke avgrensninger du 

vil gjøre. 

http://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/SME4210/h16
mailto:l.k.lovendahl@medisin.uio.no


Hoveddel: 

Hoveddelen deles ofte inn i en redegjørelse og en drøfting. Her gjør du rede for det som er 

nødvendig å gjøres rede for, ut fra problemstillingen. 

Det er i drøftingen du først og fremst viser om du klarer å svare på problemstillingen. Her skal du vise 

at du klarer å anvende kunnskapen du har gjort rede for. 

Avslutning: 

I konklusjonen kan du understreke hva du kom fram til. Her bør det ikke dukke opp noe nytt. 

For flere tips til oppgaveskriving kan du følge lenken under: http://sokogskriv.no/skriving/  

Kildehenvisninger/referanser 
Når dere henviser til kilder/referanser og setter opp litteraturliste, skal dere enten følge APA-stilen 

eller Vancouver-stilen. 

For å se lese mer om referering og kildehenvisning i APA- eller Vancouver-stilen kan du følge lenken 

under: www.med.uio.no/studier/ressurser/kildebruk/  

Ephorus – Plagieringskontrollverktøy 
Det kan bli foretatt automatisk plagiatkontroll på eksamensinnleveringer. Det vises til informasjonen 

om kildebruk og referanser: www.uio.no/studier/admin/eksamen/kildebruk/ 

Lykke til  

http://sokogskriv.no/skriving/
http://www.med.uio.no/studier/ressurser/kildebruk/
http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/kildebruk/

