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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 av 4 oppgaver på 3 timer. Oppgavene er hentet fra oppgavelisten 

til 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: Hva er epigenetikk og hvordan kan epigenitikk forklare sykdomsutvikling? 

 

Denne oppgaven tar utgangspunkt i kap. 3 «Genetics, epigenetics, and early life 

development». I boken defineres epigenetikk som: «studiet av arvelige forandringer 

forårsaket av andre mekanismer enn endringer i den underliggende DNA-sekvensen». Det 

epigenetiske arvssystemet blir omtalt som "myk arv" («soft inheritance») til forskjell fra 

genetikk som er "hard arv". Den «myke arven» til det epigenetiske arvesystemet er i stand til 

å tilpasse seg svingninger i miljøet som forandringer i ernæring, stress og toksiner. 

Mekanismene er beskrevet slik:  
“Epigenetics at cellular level produces cell differentiation by determining the functional type of cells such as hepatocytes in the 

liver, neurones in the brain, or skin cells, as well as influencing whether or not they become cancerous. Within the CNS, 

epigenetics are involved in various neurodegenerative disorders and physiological responses such as Alzheimer’s disease, 

depression, schizophrenia, multiple sclerosis and stress 

Epigenetic changes include DNA methylation and histone modification both of which regulate gene expression without altering 

the linear sequence of DNA . DNA methylation adds methyl groups to the DNA molecule which can change the activity of a DNA 

segment without changing the sequence. DNA methylation typically acts to repress or switch off gene transcription. Essentially, 

DNA methylation is a switch which switches genes in the genotype on or off to produce the phenotype, the human being we 

actually become rather than the one determined by a random mix of parental genes” 

'Intergenerasjonell overføring' oppstår når vedvarende epigenetiske endringer i foreldrenes 

biologiske systemer som respons på mors eksponering overføres til avkom 

Forskning tyder også på at epigenetiske endringer som forekommer i fosteret, kan overføres 

til senere generasjoner, som påvirker barn, barnebarn og deres etterkommere.  

Besvarelsen bør ha en beskrivelse av hva epigenetikk er, og hvordan det er forskjellig fra 

genetikk, hvordan de epigenetiske mekanismene kan føre til endringer direkte på individet 

og på kommende generasjoner. I kapitlet er spesielt forklaringer på innvirkningen av stress 

og empiri på hvordan stress kan føre til endringer, og dermed sårbarhet for sykdom, godt 

dekket. Dette er en komplisert oppgave og man bør ikke være for streng på at alle detaljer er 

korrekt dekket. 

 

Oppgave 2: Describe prevalence and risk factors for Anorexia nervosa and Bulimia nervosa. 

(Beskriv forekomst og risikofaktorer for Anorexia nervosa og Bulimia nervosa) 

 

Denne oppgaven baserer seg i hovedsak på et kapittel som ligger tilgjengelig på Canvas (Kap. 

71: Feeding and eating disorders) + en kort oversikt som kan lastes ned som Pdf-fil (Academy 

of Eating Disorders (2014, March). Fast facts on eating disorders. Hentet fra: 

https://www.aedweb.org/learn/resources/fast-facts ).  Besvarelsen bør ha med noe om de 

diagnostiske kriteriene for Anorexia nervosa og Bulemia nervosa (det er fint hvis de også kan 

skille mellom spiseproblemer og –forstyrrelser). I kapitlet står det:  
«AN is characterized by restriction of food intake leading to failure to meet energy requirements, weight loss, or 

maintenance at suboptimal level. Self-worth tends to be associated with weight and/or shape preoccupation. Despite 
being low weight, there is typically a failure to recognize this, accompanied by persistent efforts to avoid weight gain. 
Patients may or may not verbalize a fear of weight gain or becoming fat. Two subtypes are generally recognized, the 
restricting subtype and the binge-purge subtype (DSM-5; American Psychiatric Association, 2013). AN presents 
clinically in both boys and girls from around the age of 7–8 years, although more commonly in females (Nicholls & 
Bryant-Waugh, 2009).” 
“BN is characterized by binge eating episodes, defined as recurrent episodes of eating large amounts accompanied 
by a sense of loss of control. Binge eating is followed by behaviors intended to compensate for the amounts 
consumed to prevent weight gain, known as inappropriate compensatory behaviors. These include self-induced 



vomiting, laxative or other substance/medication misuse, excessive exercising, and fasting. As in AN, the individual’s 
sense of self-worth is strongly influenced by self-perception of weight or shape. In most instances, individuals with BN 
tend to be of average or above average weight. Binge eating and purging behaviors tend to be secretive and 
accompanied by distress and feelings of shame and disgust. There may be a greater tendency to seek help than seen 
in AN. BN typically first presents in adolescence or adulthood, more frequently in female than male patients.” 

 

Oppgaven ber også om prevalens og risikofaktorer. Livstidsprevalenstallene (før 20 år) 

presentert i kapitlet er (det blir også oppgitt punkt-prevalenstall og insidens): 

«Stice et al. (2009) reported a lifetime prevalence by age 20 years of 0.6% for AN, 2.0% for broad AN (i.e., below the 

diagnostic threshold), 1.6% for BN, and 2.4% for EDNOS, while Machado et al. (2007) found a point prevalence of 
0.39% for AN and 0.64% for broad AN among adolescent girls. Community studies that used dimensional measures 
in adolescents have found high prevalence rates of 14–22% of eating disordered behaviors (Jones et al., 2001; 
Hölling & Schlack, 2007), but these rates drop significantly when strict DSM-IV diagnostic criteria were applied. A 
national comorbidity study in the United States found that the lifetime prevalence of eating disorders (defined broadly 
as AN, BN, and/or BED) in adolescents aged 13–18 years was 2.7% (Merikangas et al., 2010) with rates of 0.3% for 
AN, 0.9% for BN, and 1.6% for BED (Swanson et al., 2011).” 

 
Risikofaktorer er listet opp som 1) Biologiske faktorer (genetiske, nevrobiologiske/ 
nevropsykologiske, perinatale, infeksjoner/sykdomstriggere, pubertet), 2) Psykologiske 
faktorer (psykodynamiske teorier, familieteorier, temperament, tilknytning/trauma, tidlig 
spiseatferd), 3) Sosiokulturelle faktorer (media, kroppsidealer, diett, vektbekymring). I 
forelesning ble flere risikofaktorer dekket (f.eks. kjønn). Et pluss er hvis kandidaten viser 
forståelse for at årsaksforholdene er komplekse og at ulike risikofaktorer kan gi økt 
sårbarhet, være triggere eller opprettholde problemene.  
 
Oppgave 3: Diskuter fordeler og ulemper med individuelle atferdsmodeller i 

helsefremmende arbeid 

 

Oppgaven legger opp til at man både sier noe om hva helserelatert atferd er for noe og hva 

slags forhold slik atferd har til helse og sykdom. Beskrivelse og drøfting av hvorfor det er 

viktig å forklare og predikere helserelaterte atferder kan både vinkles historisk i forhold til 

den økende betydningen av livsstilsfaktorer for morbiditet og mortalitet (kap. 1 og 4), 

og/eller konkret ta utgangspunkt i ulike typer helseatferd (kap. 9-13: Seksualatferd, spising, 

alkoholbruk, røyking og fysisk aktivitet) og muligheter for forebygging. Bruk av en 

helsemodell som eksempel (eller flere for å kunne sammenligne) (kap. 8) gir mulighet for å gi 

eksempler på hvordan helseatferd kan forklares, samt drøfte fordeler og ulemper ved en slik 

forenkling av mulige årsaksfaktorer til en helseatferd. Modellene er beskrevet i kap. 8 

«Theories, models, and interventions». Helsefremmende arbeid er dekket fremst i kap. 17 

«Health promotion», men eksempler på intervensjoner finnes jo også i kapitlene om 

helseatferd (kap. 9-13). I kap. 17 nevnes The Health Belief Model (HBM), Protection 

Motivation Theory (PMT), Theory of Reasoned Action/ Planned Behaviour (TRA, TPB), The 

Common Sense Model, The Information-Motivation-behavioral Skills Model og 

Transtheoretical/Stages of Change Model. Der er også et avsnitt med overskriften The Social 

Cognitive Theory of Bandura som mest fokuserer på observasjonslæring og self-efficacy. I 

kap. 17 nevnes også BCT (Behavior Change Techniques)-taxonomien til Michie som er en 

systematisk måte å beskrive effektive intervensjoner på, og som kan danne utgangspunkt for 

design av intervensjoner. Noen av atferdsmodellene og hva som kjennetegner effektive 



intervensjoner er også dekket i nedlastbar Pdf-fil (World Health Organization (2012) Health 

education: theoretical concepts, effective strategies and core competencies: a foundation document 

to guide capacity development of health educators) 

Ved siden av en beskrivelse av en eller flere modeller, er det fint hvis man kan gi et eksempel 

på hvordan en modellbasert intervensjon kan se ut. Ikke alle faktorene må være nevnt, men 

det er viktig at hovedtankegangen i modellen er rimelig riktig beskrevet. Spesielt flott hvis 

kandidaten også kan nevne noe om kritikken og den empiriske støtten til de modellen/e som 

blir drøftet (Marks har kritikk til kognitive modeller både i kap. 8 og 17. Det er et pluss hvis 

ulike modeller blir sammenlignet med hensyn på likheter og ulikheter i hvordan en 

intervensjon basert på modellen ville se ut i praksis. Det vil også være et pluss hvis 

betydningen med å arbeide parallelt med individuelle og sosiale/strukturelle faktorer i 

helsefremmende arbeid blir framhevet i drøftingen. 

Oppgave 4: Drøft kreft-screening fra et individuelt og et samfunnsperspektiv 

Stoffet til denne oppgaven finnes i kap. 16 «Screening and immunization». Innledningsvis er 

det nyttig med en gjennomgang av ulik type screening for kreft. Det er i orden å f.eks. ta 

utgangspunkt i brystkreft-screening i resten av besvarelsen siden det er gjort mest forskning 

på dette. Sentrale temaer er i hvilken grad screening reduserer sykelighet og dødelighet, 

samt problemet med falske positive og negative. Individuelle perspektiver kan være «health 

beliefs», hvilken mening man legger i kreft, smerter ved mammografi, individuelle 

variasjoner i oppmøte, psykologiske konsekvenser m.m. Samfunnsmessige perspektiv vil 

kunne være kostnader vs. helsegevinst, prioriteringer i helsevesenet, sosiale variasjoner i 

oppmøte, effekt av mammografi vs. selvundersøkelse m.m. I en drøfting er det også mulig å 

trekke inn genetisk screening i forhold til f.eks. nytte og konsekvens av å kartlegge genetisk 

risiko for å utvikle kreft og hvor langt man bør gå i å kartlegge en befolkning 

 

 

 


