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I sensorveiledningen beskrives hvordan temaene i oppgaveteksten er dekket i pensum. Dette 
betyr ikke at alle disse momentene må være med i en enkelt besvarelse. Det finnes også andre kilder, 
i og utenfor pensum som kan benyttes der det bidrar til å belyse oppgavens problemstillinger. Gode 
oppgaver hvor spørsmålene tolkes noe annerledes, bør kunne gis gode karakterer, forutsatt at det er 
rimelige tolkninger som kandidaten legger til grunn.  

Kandidatene skal besvare totalt 3 oppgaver på 3 timer. Oppgavene er hentet fra 
refleksjonsseminarene. 

Det er studenter som tar PSY2101 som et enkelt emne. Det betyr at de ikke har 
forkunnskaper fra PSY1000 (generell psykologi med psykologiens historie), PSY1010 (metode) eller 
PSY1101 (Sosialpsykologi og personlighetspsykologi). Derfor kan man ikke forlange at de skal ha med 
stoff fra for eksempel sosialpsykologi og metode i besvarelsen som går ut over det som er nevnt i 
helsepsykologipensum.  

Hvis en av de tre oppgavene ikke er besvart skal besvarelsen strykes. Hvis en oppgave er 
besvart, men står til stryk, må det gjøres en helhetsvurdering på hvorvidt besvarelsen skal strykes 
eller ikke avhengig av hvor gode de andre to besvarelsene er. Hvis det mangler noe av den konkrete 
informasjonen som det spørres om i oppgaveteksten vil det selvfølgelig påvirke karakteren men 
behøver ikke bety at besvarelsen skal strykes. Har kandidatene kunnskaper som går ut over pensum 
skal det belønnes.  
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Oppgave 1: Drøft hvordan sykdomskognisjon kan påvirke helseutfall (Discuss how illness cognitions 
can influence health outcomes) 

Stoffet til denne oppgaven er i hovedsak hentet fra kapittel 9 og 10, men det er også mulig å hente 
inn stoff fra andre relevante kapitler i læreboken. Oppgaveteksten ber studenten å beskrive 
sykdomskognisjon (i pensum er det definert av Leventhals som “a patients’ own implicit common 
sense beliefs about their illness” (s. 217), og hvilken funksjon sykdomskognisjon har. Disse 
kognisjonene forsyner pasientene med et rammeverk eller et skjema for å håndtere sykdom og forstå 
sykdommen, og å være oppmerksom på symptomer på sykdom («To look out for signs of becoming 
ill»). Sykdomskognisjoner består ofte av de samme dimensjonene som er relatert til identitet (hva er 
det/what is it?), tidsperspektiv/timeline (hvor lenge vil det vare/how long will it last), årsaker, 
konsekvenser og kontroll/kur/behandling (s. 255 i læreboken “illness cognitions”). Det er et pluss 
hvis kandidaten kjenner til Leventhals selvreguleringsmodell for sykdomsatferd og kjenner stadiene I 
modellen (tolkning/interpretation, mestring/coping og vurdering/appraisal). Faktorer som kan 
påvirke helseutfall og som nevnes i pensum er:  

• Det som påvirker persepsjon av symptomer (demografiske faktorer, tilknytningsstil, social 
kontekst, osv., fig. 9.3 I boken) og individuelle forskjeller. 

• Mestring av krise og hvordan mennesker tilpasser seg til fysisk (somatisk) sykdom 

Det er bra hvis kandidaten kan gi eksempler på hvordan sykdomskognisjoner kan påvirke prosessen 
med å oppsøke hjelp/behandling (”illness behavior”) – når et individ bestemmer seg for å søke hjelp 
for et helserelatert problem og hva som kan forsinke prosessen. Dessuten, hvordan 
sykdomskognisjoner påvirker hvordan folk følger opp råd/behandling, for eksempel hvis de er nødt til 
å endre sin atferd (slutte å røyke, endre diett, trene, etc.), eller screening. Et pluss hvis kandidaten 
kan drøfte hvordan sykdomsatferd påvirkes av sosiokulturelle faktorer som for eksempel etnisitet og  
sosioøkonomisk status. 
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Oppgave 2: Sammenlign og drøft et biopsykososialt syn på helse og sykdom og den biomedisinske 
modellen. Hvorfor mener man at den biopsykososiale modellen har flere fordeler enn den 
biomedisinske modellen? 

Pensum dekkes av kapittel 1 og 2 i Ogden-boken. I den biomedisinske modellen anser man at kjemisk 
ubalanse, bakterier, virus, og genetisk predisposisjon forårsaker sykdom. Ansvaret for sykdom bæres 
ikke av noen, og individet er et offer for eksterne krefter. Sykdom behandles med for eksempel 
vaksinasjon, medikamentelt, eller kirurgi. Psykologien sees som en konsekvens av og ikke en årsak til 
sykdom. I den biopsykososiale modellen, som helsepsykologi hviler på, aksepterer man at biologien 
spiller en rolle (virus, bakterier, lesjoner), men man legger til psykologiske (atferd, beliefs, mestring, 
stress, smerte) og sosiale faktorer (sosial klasse, sysselsetting, etnisitet) for å forklare sykdom. Det 
fokuseres på helse og sykdom som et kontinuum, og på to ulike veier til sykdom: En direkte vei (f.eks. 
stress forårsaker sykdom) og en indirekte påvirkning (f.eks. stress forårsaker røyking, som igjen 
forårsaker sykdom). I den biopsykososiale modellen forklares og testes teori ved at teori omsettes i 
praksis. Helse og sykdom sees ikke som kvalitativt forskjellig, ulike psykologiske faktorer er involvert 
på ulike stadier, og sammenhengen mellom helse og sykdom er ikke en lineær prosess men en 
dynamisk prosess.  

Problemene med den biomedisinske modellen blir hevdet å være at den er 1) for reduksjonistisk, 2) 
en en-faktormodell, 3) lager et skille mellom sinn og kropp (er dualistisk), samt 4) fremhever sykdom 
foran helse. Fordelene til den biopsykososiale modellen er at 1) helse og sykdom årsakes av flere 
samtidige faktorer både på makro- og mikronivå, 2) flere faktorer fører til flere ulike effekter, 3) helse 
og sykdom er like viktige – helse er noe man oppnår, ikke noe man kan ta for gitt, 4) er en 
systemteori, dvs. de ulike nivåene av årsaksfaktorer er innvevd i hverandre, noe som vil innvirke på 
hvordan en tenker rundt forebygging og behandling. Disse modellene danner grunnlag for 
tenkningen i hele pensumboken, og det er derfor mengder av ulike eksempler og empiri som kan 
drøftes i lys av modellene. Problemet kan heller bli å avgrense besvarelsen, samt å holde drøftingen 
på et mer overordnet nivå. 

Oppgave 3: Ole er en 20 år gammel student som ikke bruker kondom ved tilfeldig sex. Bruk “health 
belief model” og “theory of planned behavior” for å forklare hvorfor Ole fortsetter å ikke bruke 
kondom trass i at han er bevisst advarslene fra helsemyndighetene om sammenhengen mellom 
manglende kondombruk og seksuelt overførbare infeksjoner (SOI). 

Helseatferdsmodellene er beskrevet i kapittel 3 i Ogden-boken, og prevensjonsbruk er dekket i 
kapitel 7 «Sex» I Ogden (ss 161-174), samt i Træen & Hovland (1998). I oppgaven må begge modellene 
presenteres, appliseres på prevensjonsbruk, og drøftes. Her er det fint hvis kandidaten klarer å gi 
eksempler på hvorfor Ole ikke bruker kondom inn under de ulike faktorene i modellene, og 
sammenligne de. Ikke alle faktorene må være nevnt, men det er viktig at hovedtankegangen i 
modellene er rimelig riktig beskrevet. Spesielt flott hvis kandidaten også kan nevne noe om den 
empiriske støtten og kritikken til de to modellene. Modellene inkluderer for eksempel ikke 
emosjoner, sosial kontekst og tidligere atferd. Det er viktig å diskutere de forutsetningene som 
modellene hviler på, f.eks. at folk er målrettede aktører som handler rasjonelt på bakgrunn av 
kunnskap og holdninger for å unngå uønskede konsekvenser av seksuell samhandling. Et problem er 
imidlertid at folk både har emosjoner, og at rasjonalitet alltid vil være avhengig av den seksuelle 
konteksten (problemene med slike modeller er bl.a. dekket på ss. 170-174). Det bør også fremgå av 



en god oppgave at kondombruk i noen tilfeller er SOI-beskyttende atferd, men i de fleste tilfeller er 
beskyttelse mot uønsket graviditet ettersom samleie finner sted i en kjærlighetskontekst.    

Oppgave 4: Drøft kjønnsforskjeller i helse. 

Pensum dekkes av kapittel 2, 16 og 17 i Ogden (se s 451.) I oppgaven bør det redegjøres for statistikk 
som viser globale kjønnsforskjeller i sykelighet og dødelighet. Denne forskjellen kan skyldes 
biologiske faktorer (østrogen beskytter mot hjerte-kar-sykdom, nyfødte jentebabyer har større 
overlevelse enn guttebabyer, evolusjonsmessig trenger kvinner være sterkere enn menn). Men 
helseatferd og livsstil spiller også en viktig rolle for å forklare ulikhetene. Menn spiser mer usunt, 
men trener mer, enn kvinner. Menn røyker og drikker mer alkohol enn kvinner, samt har mer 
(seksuell) risikoatferd enn kvinner. Menn er mindre flinke enn kvinner til å søke medisinsk hjelp, og 
tolker symptomer på sykdom dårligere enn kvinner. 

Empiriske eksempler og ulike forklaringer på kjønnsforskjeller i forhold til spesifikke helseatferder og 
ulike typer sykdommer finnes i hele pensumboken. En god besvarelse vil også kunne drøfte 
samspillet mellom kjønnsforskjeller og kulturelle og sosiale faktorer. 
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