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Sensorveiledning PSY2101– Helsepsykologi 
Høst 2019 

 
Dette er en hjemmeeksamen der studentene har fått 48 timer til å besvare en essay oppgave med 
temaet smerte. I sensorveiledningen fokuseres det på 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.  

 

1. Selve oppgaven 

Under følger oppgaveteksten studentene har fått utlevert. Den inneholder først litt informasjon om 
temaet de skal skrive om også noen konkrete spørsmål besvarelsen skal ta utgangspunkt i.  

Omtrent 30% av nordmenn oppgir at de har langvarige smerter1. Smerte er den vanligste grunnen til 
at folk oppsøker lege (basert på tall fra KUHR databasen), og er den største årsaken til ikke-dødelige 
helsetap i Norge. Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag (HUNT), Tromsøundersøkelsen, og 
offentlige tall fra NAV viser at rundt halvparten av uførhetstilfellene og mange tilfeller av 
langtidssykefravær kan tilskrives langvarig smerte.  

Det er allment anerkjent at smerte omfatter mer enn bare en fysisk tilstand. Psykologiske 
faktorer som forventing, frykt og oppmerksomhet er avgjørende for smerteopplevelsen og 
varigheten av smerte. Det er også stor sammenheng mellom fysisk smerte og psykiske lidelser. 
Forskning viser at 30-50% av pasienter med langvarig smerte også opplever angst eller depresjon2, 3. 
Likedan har det blitt rapportert at over halvparten av pasienter med depresjon opplever smerte4, og 
at depresjon tredobler risikoen for å oppleve langvarig smerte5. Pasienter som opplever både smerte 
og psykiske lidelser rapporterer ofte flere symptomer og dårligere behandlingsutfall enn pasienter 
som bare har en av delene4,6.  

Langvarig smerte utgjør en betydelig helsebyrde både på individ- og samfunnsnivå. Samtidig gjør 
smertens sammensatte natur det det til et svært vanskelig problem å behandle. Å få et bedre 
behandlingstilbud krever kompetanse på de komplekse koblingene av fysiologiske, emosjonelle, og 
kognitive prosesser som utgjør smerteopplevelsen. Her har helsepsykologi mye å bidra med. 

1) Hva er smerte? Redegjør kort for det biologiske grunnlaget for smerte og forklar forskjellen 
på akutt og langvarig smerte. 

2) Forklar hvordan psykologiske prosesser kan påvirke smerteopplevelsen.  
3) Diskuter relasjonen mellom langvarig smerte og affektive forstyrrelser. Hvilke psykologiske 

og fysiologiske mekanismer kan ligge til grunn for dette overlappet? Og hvilke behandlinger 
kan være nyttige for mennesker med både langvarige smerter og affektive lidelser?  
 

Studentene kan velge å skrive en sammenhengende tekst som besvarer alle spørsmålene eller svare 
på dem en etter en, men alle spørsmålene skal besvares. Hvis et av spørsmålene ikke er dekket i det 
heletatt skal besvarelsen strykes. Hvis alle spørsmålene er besvart, men det mangler noe av den 
konkrete informasjonen som det spørres om i oppgaveteksten vil det selvfølgelig påvirke karakteren, 
men det behøver ikke bety at besvarelsen skal strykes. I slike tilfeller må det gjøres en 
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helhetsvurdering av hvor god resten av besvarelsen er. Har kandidatene kunnskaper som går ut over 
pensum skal det belønnes.  

 

2. Omfang og formkrav 

I tillegg har studentene fått følgende beskjed om omfang og formkrav: Dokumentet du leverer skal 
ha et omfang på minst 2000 ord maks 2500 ord (tilsvarer ca 6 sider). Tell ikke med forside, 
innholdsfortegnelse og referanseliste. Bruk 1,5 i linjeavstand, 2,5 cm marger og fontstørrelse 12. 
Besvarelsen bør struktureres med en innledning, hoveddel og avslutning, men det er ikke nødvendig 
å inkludere abstrakt eller forside. Referanser i teksten og referanselisten skal følge APA-formatet. Du 
kan skrive på norsk, engelsk, svensk eller dansk. Det er også informasjon om omfang og formkrav på 
emnesiden: https://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSY2101/#exam 

NB: Vi godtar kun APA formatet for kildehenvisning (ikke andre stiler som f. eks. Chicago, Harvard 
osv.). Det har kommet noen endringer i APA stil de siste to årene som blant annet introduserte 
sidetall i standard referanse som noe man bør bruke, til tross for at en ny APA manual ikke har blitt 
publisert. Vi forholder oss enn så lenge til den gamle manualen og krever ikke at studentene bruker 
sidetall med mindre det er direkte sitat.  

 

3. Pensum 

Læreboken er Kvalem, I. og Reme, S. E. (Eds). (2019). Health Psychology: Custom edition for the 
University of Oslo. New York, NY: McGraw-Hill Education. Mye av innholdet er hentet fra Shelley E. 
Taylors Health Psychology bok.   

Det mest relevante kapittelet vil være kapittel 10: The management of pain and discomfort. I tillegg 
er følgende artikler fra pensum relevant: 

- Ballantyne, J.C. & Sullivan, M.D. (2015). Intensity of chronic pain — The wrong metric? The New 
England Journal of Medicine, 373, 2098-2099.  

- http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMp1507136  
- Reme, S.E.; Jacobsen, H.B.; Hafstad, E.; Granan, L.P. & Ljoså, T.M. (2015). Seks grunner til at 

psykologer bør kunne noe om smerte. Psykologisk.no https://psykologisk.no/2015/12/seks-
grunner-til-at-psykologer-bor-kunne-noe-om-smerte/  

 
Det følger også en referanseliste med oppgaveteksten som kan være relevant for studentene å 
bruke i sin egen besvarelse:  
 
- Landmark, T., Romundstad, P., Dale, O., Borchgrevink, P. C. og Kaasa, S. (2012). Estimating the 

prevalence of chronic pain: Validation of recall against longitudinal reporting. Pain, 153(7), 1368-
1373.  

- Fishbain, D. A., Goldberg, M., Meagher, R., Steele, R. og Rosomoff, H. (1989). Male and female 
chronic pain patients categorized by DSM-III psychiatric criteria. Pain, 26(2), 181-197.  

- Reme, S. E., Tangen, T. og Eriksen, H. R. (2012). Prevalence of psychiatric disorders in sick listed 
chronic low back pain patients. European Journal of Pain, 15(10), 1075-1080.   

- Blair, M. J., Robinson, R. L. Eckert, G. J., Stang, P. E., Thomas, W. og Kroenke, K. (2004). Impact of 
pain on depression treatment response in primary care. Psychosomatic Medicine, 66(1), 17-22.  

- Depression and pain. (2017). Harvard Medical School. Harvard Medical Publishing. 
https://www.health.harvard.edu/mind-and-mood/depression-and-pain 
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- McWilliams, L. A., Cox, B. J. og Enns, M. W. (2003). Mood and anxiety disorders associated with 
chronic pain: an examination in a nationally representative sample. Pain, 106(1-2), 127-133. 

- Blair, M. J., Wu, J., Damush, T. M., Sutherland, J. M. og Kroenke, K. (2008). Association of 
depression and anxiety alone and in combination with chronic musculoskeletal pain in primary 
care patients. Psychosomatic Medicine, 70(8), 890-897.  

 
4. Det faglige innholdet  
 
Under følger noe av det som vil være mest sentralt for studentene å skrive om i henhold til hver 
deloppgave. 
 

1) Hva er smerte? Redegjør kort for det biologiske grunnlaget for smerte og forklar 
forskjellen på akutt og langvarig smerte. 

Hva er smerte 

Kandidaten kan gjerne snakke om ulike dimensjoner av smerte (sensoriske, affektive, kognitive, og 
hvordan de henger sammen og passer inn i et større rammeverk). I forelesning har smerte blitt 
definert som: «en ubehagelig sensorisk og emosjonell opplevelse som følge av faktisk eller potensiell 
vevsskade» eller «smerte er det som personen sier at det er, og den eksisterer når personen som 
opplever smerte sier at han/hun har smerte». Formålet med smerteopplevelsen er en beskyttende 
mekanisme for å bringe potensiell vevsskade til bevisstheten. Det er også en del i pensum om 
hvordan vi måler smerte. 

Det biologiske grunnlaget for smerte: 

Kandidaten bør si noe om det perifere nervesystemet og hjernen, og hvordan de kommuniserer for å 
skape opplevelsen av smerte. Studenten bør får frem at smerte er en del av sansesystemet. Når en 
sensorisk terskel er nådd sender nerveceller signaler fra reseptorer i periferien mot CNS. Noe 
informasjon blir sendt til hjernen, men noe smerteinformasjon blir behandlet i ryggmargen 
(reflekser). I hjernen blir smerte oppfattet av thalamus. Det er også fint hvis studenten tar opp 
portkontrollteorien (Gate Control Theory) og at hjernen kan påvirke hvor mye smerte en person 
opplever ved å sende beskjed ned ryggmargen for å blokkere overføringen av smertesignaler. 

Forskjellen på akutt og langvarig smerte: 

Kandidaten bør gi en definisjon på hva som regnes som akutt smerte og hva som er langvarig smerte 
(>6 måneder, responderer lite på behandling). Det er fint hvis det tydeliggjøres at langvarig smerte 
ikke er det samme som akutt smerte som bare varer lengre, men at langvarig smerte nå regnes mer 
som en sykdom i seg selv. Studenten kan også si noe om årsakene til langvarig smerte, både i forhold 
til vanlige kilder (ryggsmerter, kreft, leddgikt, osv), og fysiologiske mekanismer (CNS sensitization). 
Nøyaktig hvilke mekanismer som kan forklare langvarig smerte er det imidlertid ikke forventet at 
studenten skal kunne redegjøre for, da dette heller ikke er fullt ut forstått i feltet generelt. 

Følgende emner kan også godt beskrives, men er ikke nødvendigvis tiltrengt: 

Ulike type nervefiber (A-delta fiber, C fiber). Forskjellen på dem og hvordan de spiller ulik rolle i 
akutt og langvarig smerte.  
Nevromatrise (the neuromatrix theory of pain). 
Endogene opioide peptider, hvordan de reduserer smerte og er påvirket av andre prosesser i 
kroppen (f. eks. stress) 
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Studentene blir bedt om å redegjøre kort. Det er viktig at kandidaten demonstrerer evne til å velge 
ut den viktigste informasjonen. Hvis kandidaten redegjør omfattende for noe som ikke er nevnt over 
bør det være tydelig hvorfor det er relevant for å besvare oppgaven videre.  
 

2) Forklar hvordan psykologiske prosesser kan påvirke smerteopplevelsen.  

Her er det mange ulike prosesser som vil være aktuelt å ta opp. Det som er viktig er ikke 
nødvendigvis akkurat hvilke prosesser kandidaten beskriver (så lenge de er relevante), men at 
han/hun også forklarer hvordan de påvirker smerteopplevelsen. Det er veldig fint hvis studenten tar 
opp faktorer som er relatert til ulike type psykologiske prosesser, slik som: 
- Atferd (f. eks. maladaptive coping og unngåelsesatferd) 
- Emosjoner (f. eks. Frykt/angst, tristhet) 
- Kognitive faktorer (f. eks. oppmerksomhet, tidligere læring) 
- Biologiske prosesser i kroppen (f. eks. stress, søvn) 
I forelesning har det også blitt snakket en del om placeboeffekten og betydningen av forventning. 
Det kan også være aktuelt å skrive om risikofaktorer for at en akutt smerte episode blir til langvarig 
smerte. Empiri viser at emosjonelle eller sosiale problemer, liten tro på bedring, og fear-avoidance 
behavior (frykt og unngåelsesatferd) er assosiert med større risiko for å utvikle langvarig smerte 
etter en akutt episode.  
 
 

3) Diskuter relasjonen mellom langvarig smerte og affektive forstyrrelser. Hvilke 
psykologiske og fysiologiske mekanismer kan ligge til grunn for dette overlappet? Og 
hvilke behandlinger kan være nyttige for mennesker med både langvarige smerter og 
affektive lidelser?  

Psykologiske mekanismer: 
Kandidaten bør ta opp at det å leve med langvarig smerte kan lede til redusert livskvalitet og ulike 
maladaptive tilpasninger. Mekanismene som er beskrevet i pensum er blant annet hjelpeløshet, 
verstefallstenkning (catastrophizing), unngåelse av aktivitet, og dårlig selvtillit. Sosiale faktorer er 
også omtalt, for eksempel sosial isolasjon og vanskelige relasjoner. Kandidaten kan også gjerne si 
noe om tap av arbeid som kan lede til lavere egenverd og tap av kontroll, status og inntekt. Dette har 
blitt dekket i forelesning. Smerte og tap av bevegelighet kan også gjøre at personen ikke lenger kan 
gjennomføre aktiviteter som har vært viktige for en eller pleide å gi glede.  
 Kandidaten bør også si noe om hvordan årsakssammenhengen kan gå andre vei, ved at 
depresjon kan lede til smerte. Dette er i noe mindre grad dekket i pensum. Kandidaten kan 
imidlertid snakke om at pasienter med depresjon har ofte et sammensatt sett av overlappende 
symptomer, inkludert fysiske plager, og smerter som er medisinsk uforklarlige. Det vil også være 
aktuelt å ta opp felles risikofaktorer for både affektive lidelser og smerte. I læreboken skrives det om 
visse psykologiske faktorer som øker risikoen for at en akutt smerte episode blir til langvarig smerte. 
Dette gjelder emosjonelle eller sosiale problemer, fear-avoidance behavior, og kognitive bias som 
verstefallstenkning, og negative tolkninger og tilbakekalling av hendelser.  
 
Fysiologiske mekanismer:  
Kandidaten kan gjerne knytte de psykologiske og biologiske mekanismene sammen. For eksempel at 
verstefallstenkning er assosiert med økt aktivitet i sentre av hjernen som styrer antesipering av 
smerte og oppmerksomhet. I pensum er det også dekket hvordan depresjon er assosiert med økt 
cerebral aktivitet i en rekke områder som også er involvert i opplevelsen av smerte, som insula, 
amygdala, og områder i frontallappene.  

Gate control theory eller neuromatrix kan brukes til å diskutere overlappet mellom smerte 
og depresjon. I pensum er det beskrevet hvordan kognitive og affektive prosesser kan påvirke om og 
hvordan smertesignalet blir oppfattet av hjernen.  
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Videre drøfting av fysiologiske mekanismer ligger utenfor det som er dekket i pensum. 
 
Behandling:  
Mange behandlinger for smerte er presentert både i læreboken og i forelesning. De mest aktuelle 
behandlingene å skrive om vil være de som adresserer felles årsaker til smerte og affektive lidelser, 
som for eksempel adferdsterapi, kognitiv adferdsterapi, mindfullness, eller coping skills training. 
Relaxation training kan også være relevant, særlig i forhold til komorbid smerte og angst. 
Eksponering kan brukes for å bryte fear-avoidance behavior. Kandidaten bør si noe om hvorfor en 
behandling kan hjelpe (i.e., hva slags endringer i relevante mekanismer er involvert), og noe om hva 
empirien sier om hvorvidt de er effektive. Farmakologiske behandlinger er ikke dekket i pensum, 
men det er greit dersom kandidaten velger å skrive noe om dette i tillegg.  


