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Tillæg til de nuværende retningslinjer i semesterbeskrivelsens gældende for hold BSF19 

mht. afvikling af den interne prøve i medicin håndtering på semester 3. 

 
Da uddannelsen ved lov er lukket som følge af Corona krisen og der derfor ikke kan afholdes fysiske 

stedprøver, vil prøven afvikles som en hjemmeprøve med E-tilsyn (hjemmel: BEK nr. 627 af 15/05/2020).  

 

Information vedrørende prøve A, digital prøve i medicinhåndtering. 
 
Når du studerer på Bornholms Sundheds og Sygeplejeskole, er det vigtigt, at du har en bærbar computer.  
Bemærk, at Chromebook- og Linux-operativsystemer ikke understøtter det digitale eksamenssystem, 
WISEflow, som du skal bruge på Københavns Professionshøjskole.  
 
Forud for prøven: 
Du har selv ansvaret for at finde et egnet prøvested, hvor der er god internetforbindelse. 
Du skal have en computer til rådighed hvor du kan komme ind på selve prøven i Wiseflow og hvor Zoom 
klienten er installeret.  
Det anbefales, at du har været logget på Wiseflow før selve prøvedagen. Vi anbefaler, at du benytter 
Google Chrome.  
 
Prøvedagen: 
Vi henstiller til, at du sidder klar ca. 20 min før prøven, dvs. kl. 08.25 den 22/06 så du er klar til at køre de 
nødvendige programmer.  
15 minutter inden prøven går i gang, vil du blive bedt om at vise dit studiekort som identifikation, og 
derefter dreje din computer/dit webkamera rundt for at vise at der ikke er andre end dig selv i lokalet, hvor 
du vil gennemføre din prøve. 
Dit kamera skal være tændt i hele prøvetiden så eksamensvagt/underviser kan holde opsyn med at du ikke 
modtager uretmæssig hjælp. Zoom linket bliver aktiveret 30 minutter før eksamen begynder. 
 
Under prøvens afholdelse må din mobiltelefon ikke ligge fremme/være tilgængelig.  
Hvis du forsøger at åbne prøven før tid, vil der være et nedtællingsur, som fortæller dig, hvor lang tid, der 
er til prøven starter.  
I løbet af hele prøven skal du desuden være inde på det Zoom link der er blevet lagt ud i Itslearning i Planer 
for Prøve A,  digital prøve i Medicinhåndtering.  
 
Mens prøven er igang vil der være et ur synligt i højre hjørne, som indikerer hvor lang tid du har tilbage. 
Benyt ”flag” funktionen til at gå tilbage til spørgsmål, som du i første omgang har sprunget over. Når tiden 
løber ud, skal du gå til aflevering i højre hjørne for at aflevere din besvarelse. Benyt tiden helt frem til den 
løber ud – herefter har du 10 min til at trykke ”aflever opgave”. Tryk ”Tilbage til WISEflow”, hvor du evt. 
kan trykke på ”Tilsend kvittering” og få tilsendt mail-kvittering på din aflevering.  
Det er tilladt at gå på toilettet uden E-tilsyn, men der må ikke holdes egentlige pauser, svarende til 

kriterierne ved den ordinære skriftlige stedprøve. Ligeledes er det ikke tilladt at høre musik eller 

tilsvarende, hverken via høretelefoner eller højtaler, svarede til kriterierne ved den ordinære prøve. 
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Held og lykke med din prøve.  
 
Tekniske problemer:  
Skulle der opstå tekniske problemer, så er det vigtigt at du med det samme skriver en besked til 
underviser/eksamensvagt, og derefter kontakter Basen på telefon 70 890 990, så de kan hjælpe dig.  
Som skrevet indledningsvis, så har du selv ansvar for at du sidder et sted hvor der en stabil 
internetforbindelse, men skulle den alligevel gå ned, så er det en god idé at aktivere sin smartphone som 
trådløs hotspot som backup forbindelse. 
 


