
Hjemmeeksamen PSYC1202, høsten 2016 

26. oktober kl. 09:00 til 28. oktober kl. 14:00 

 

 

Oppgave 1 

Du er nyutdannet psykolog, og har fått arbeid på en poliklinikk innen psykisk helsevern for barn og 

ungdom (BUP). Du får tildelt ansvar for utredningen av en 15 år gammel jente med etnisk 

minoritetsbakgrunn. Saken er henvist til BUP fra barnevernet fordi hun fremstår deprimert og forteller 

om angstanfall. 

Ledelsen ved skolen som jenta går på, har meldt foreldrene til barnevernet fordi det er mistanke om at 

faren slår datteren som ledd i oppdragelsen. Oppdragervold er vanlig i den kulturen foreldre kommer fra. 

Norsk lov forbyr alle former for fysisk vold mot barn. 

Din oppgave som psykolog ved BUP er å tilby utredning og eventuell behandling for hennes psykiske 

problemer. (Minner om at det er barnevernet som har ansvaret for å vurdere om faren har begått en 

straffbar handling.) 

a) Hvilke fagetiske retningslinjer aktualiserer denne saken? 

b) Hvordan vil du rent konkret gå frem for å invitere datteren til en førstesamtale? Vil du ringe, 

sende brev? Og hvem vil du kontakte? 

c) Hvilken overordnet plan vil du ha for den første samtalen, og hvordan vil du forholde deg til 

henne i situasjonen (for eksempel med hensyn til respekt, omsorg, forståelse, autonomi)? 

Inkluder relevant pensumlitteratur i din besvarelse. 

Oppgave 2 

 I Profesjonsetikk. 2. utgave, 2011) hevder Trygve Wyller at ”…likevel handler profesjonsetikken om at 

vårt møte med de andre ikke helt og holdent kan være møtet med brukerne, pasientene og klientene. 

Det må også være noe mer, noe som helt enkelt og alminnelig må handle om å møte den andre som 

klient og medmenneske på en og samme gang” (s. 48). 

a) Hva kan forfatteren mene med slike utsagn? 

b) I Etiske prinsipper for nordiske psykologer heter det bl.a. at ”Psykologen viser respekt for og 

arbeider for å fremme utviklingen av hvert menneskes rettigheter, verdighet og integritet” 

(fra Kap. II.1). Drøft hvordan Wyllers synspunkter på profesjonsetikk og medborgerskap 

(samme ref. som ovenfor) kan bidra å utdype og nyansere det nevnte ‘respekt-prinsipp’. 

 

 



Heimeeksamen PSYC1202, hausten 2016 

26. oktober kl. 09:00 til 28. oktober kl. 14:00 

 

Oppgåve 1 

Du er nyutdanna psykologi, og har fått arbeid på ein poliklinikk innan psykisk helsevern for born og 

ungdom (BUP). Du får tildelt ansvar for utgreiing av ei 15 år gamal jente med etnisk minoritetsbakgrunn. 

Saka er tilvist til BUP frå barnevernet fordi ho verkar deprimert og fortel om angstanfall.  

Leiinga ved skulen som jenta får på, har meldt foreldra til barnevernet fordi det er mistanke om at faren 

slår dottera som ledd i oppsedinga. Oppsedingsvald er vanleg i den kulturen foreldra kjem frå. Norsk lov 

forbyr alle former for fysisk vald mot born. 

Di oppgåve som psykolog ved BUP er å tilby utgreiing og eventuell behandling for hennar psykiske 

problem. (Minner om at det er barnevernet som har ansvaret for å vurdere om faren har gjort noko 

straffbart.) 

a) Kva fagetiske retningslinjer aktualiserer denne saka? 

b) Korleis vil du konkret gå fram for å invitere dottera til ei fyrstesamtale? Vil du ringe, sende 

brev? Og kven vil du kontakte? 

c) Kva overordna plan vil du ha for den fyrste samtala, og korleis vil du forholda deg til hennar 

situasjon (til dømes med omsyn til respekt, omsorg, forståing, autonomi)? Inkluder relevant 

pensumlitteratur i svaret ditt.  

 

Oppgåve 2 

I Profesjonsetikk. 2. utgåve, 2011) hevdar Trygve Wyller at «…l likevel handler profesjonsetikken om 

at vårt møte med de andre ikke helt og holdent kan være møtet med brukerne, pasientene og 

klientene. Det må også være noe mer, noe som helt enkelt og alminnelig må handle om å møte den 

andre som klient og medmenneske på en og samme gang” (s. 48). 

a) Kva kan forfattaren meine med slike utsegn? 

b) I etiske prinsipp for nordiske psykologar heitar det mellom anna at «Psykologen viser 

respekt for og arbeider for å fremme utviklingen av hvert menneskes rettigheter, verdighet 

og integritet” (fra Kap. II.1).» Drøft korleis Wyller sine synspunkt på profesjonsetikk og 

medborgarskap (same referanse som ovanfor) kan bidra til å utdjupe og nyansere det 

nemnte ‘repekt-prinsippet’. 


