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Instruktioner till studenter vid salstentamen 

Röntgensjuksköterskeprogrammet, Sjuksköterskeprogrammet, 
Barnmorskeprogrammet Specialistsjuksköterskeprogrammet  

På grund av den rådande situationen med covid-19 behöver vi vidta extra åtgärder 
för att minska smittspridningen. Följande instruktioner gäller från december 2020 
och under VT2021. 

Tänk på följande: 

− Upplever du några symtom som kan vara till relaterat till en eventuell 
covid-19-infektion ska du stanna hemma!  

− Håll avstånd och minimera kontakten med personal och övriga studenter i 
sal. Detta gäller även när du väntar på att komma in i salen eller ska lämna 
salen. Alla har ett stort eget ansvar att se till att hålla avstånd. 

− Se till att hålla god handhygien. Tvätta händerna noggrant efter 
toalettbesök och använd tillgänglig handsprit vid behov. 

− Det finns tillgång till munskydd i salarna. Ni är välkomna att använda er av 
munskydd. Korrekt användning av munskydd innebär att man först spritar 
händerna och därefter tar på sig munskydd. 

− Kom i god tid – Vi öppnar 30 minuter innan utsatt tid för examinationen. 

− För att minimera risken för smittspridning så delar vi upp er i flera olika 
Covid-anpassade salar. Studenter med pedagogiskt stöd sitter i en egen sal. 
Du får specifik information om vilken sal du ska skriva i.  

− Lägg ifrån dig väskor, ytterkläder, mobiltelefon och annan elektronisk 
utrustning på anvisad plats. Ta med dig giltig legitimation, penna och 
eventuellt förtäring (beroende på sal kan du behöva visa legitimation före 
du lägger ifrån dig tillhörigheter). 

− Anmäl dig till vakten för att visa legitimation och gå därefter till en ledig 
plats. 

− Om provet görs i QPS loggar du in genom att klicka på en blå 
tentamensikon på Ipaden. Logga in med uppgifterna på ditt kodblad. 
Startkoden för provet meddelas muntligt vid provets start.   

− Om du har frågor under provets gång så ska du räcka upp handen och 
sedan skriva frågan på ett papper. En vakt kommer till er och läser frågan 
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och skriver svaret på pappret alt kontaktar examinator/kursansvarig. Detta 
för att säkra att vi kan hålla fysiskt avstånd. Vi kan inte svara på några 
frågor om provinnehållet.  

− Endast en student åt gången får gå på toaletten.  

− När en student önskar gå på toaletten så markeras det på följande sätt: 

o Vakten noterar studentens namn och tid för toalettbesök på en 
toalettlista.  

− När en student är helt klar med provet och önskar lämna salen så markeras 
det på följande sätt: 

o Om fler än en student är klar med provet så kallas studenterna 
fram en och en.  

− Om provet görs i QPS gäller följande när studenten är färdig med provet 
och ska lämna tillbaka Ipad till vakten. 

o Studenten visar fram sin iPad så att vakten kan se att den sista 
provdelen är stängd.  

o Nu ska studenten logga ut. Vakten ska se på när studenten loggar 
ut för att säkerställa att detta blir gjort. Det är mycket viktigt att 
alla loggar ut så att nästa person som ska skriva prov på samma 
enhet kan se skrivbordet och prov-ikonen när hen startar iPaden.   

o Man loggar ut genom att klicka på gubben (user-ikonen) uppe till 
höger och välj ”Log out”. Därefter stänger studenten ner alla 
öppna flikar i webbläsaren. 

o Studenten torkar av iPaden med desinficering för elektronisk 
utrustning och lämnar över iPaden till vakten, alternativt lägger 
den på bordet vid vakten.   
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