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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 livskvalitet, mestring og kronisk sykdom. 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.  

Tema: Livskvalitet, mestring og kronisk sykdom 

I løpet av det siste århundret har Norge gått fra å være blant de fattigste landene i Europa til å 
bli et av verdens rikeste land. Denne bedringen i levevilkår, sammen med medisinske fremskritt, 
har hatt en enorm innvirkning på folkehelsen. På begynnelsen av 1900-tallet var forventet 
levealder rundt 52 år for kvinner og noe mindre for menn, og infeksjonssykdommer og 
epidemier tok tusenvis av liv1. Nå er forventet levealder over 80 år for både kvinner og menn, og 
de fleste av oss dør av kroniske, ikke-smittsomme sykdommer som kreft og hjerte og 
karsykdommer. En stor del av oss får også behandling for disse sykdommene i mange år før vi 
dør, eller vi har langvarige sykdommer store deler av livet som følge av for eksempel smerte, 
overvekt, psykisk sykdom, type 2 diabetes eller kols. Ikke-smittsomme sykdommer står nå for 
86% av dødsfall og 77% av sykdomsbyrden i Europa2, noe som vil si at de aller fleste av oss på et 
eller annet tidspunkt kommer til å utvikle en kronisk sykdom.  

 Sammenhengen mellom sykdom og livskvalitet har vært dokumentert siden 50-tallet, 
men det er først de siste tiårene at livskvalitet blant pasienter med kronisk sykdom har blitt 
omfattende studert3. En klassisk studie utført av Derogatis og kollegaer så på utbredelsen av 
affektive lidelser blant 215 kreftpasienter, og fant at halvparten av pasientene opplevde 
symptomer på angst eller depresjon4. En annen studie blant 768 kreftpasienter fant at 82% av 
pasientene rapporterte lav livskvalitet sammenlignet med friske individer5. Samtidig har andre 
studier vist at noen pasienter ikke opplever en reduksjon i livskvalitet, men tvert i mot 
rapporterer om positive endringer. Collins, Taylor, og Skokan fant at 90% av kreftpasienter 
hadde opplevd minst en positivt forandring som følge av diagnosen, som for eksempel økt 
tilstedeværelse, mer empati, og bedre forhold6.  

 Forskning tyder altså på at livskvalitet varierer mye mellom individer med samme type 
helseproblem og at pasienter kan oppleve både positive og negative endringer. Hvorfor er det 
slik?   
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Oppgave:  

1. Redegjør kort for begrepet livskvalitet. Hvordan kan kronisk sykdom påvirke en persons 
livskvalitet og selvbilde?  

2. Hvilke emosjonelle og kognitive faktorer påvirker mestring av kronisk sykdom? Drøft 
hvordan pasienter med kronisk sykdom kan opprettholde en positiv selvfølelse.  

3. Forklar hvordan fysiske rehabiliteringsmetoder kan påvirke mestring av en kronisk 
sykdom.  

 

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 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.  De mest relevante kapitlene vil være kapittel 11: 
Management of chronic health disorders  

Det følger også en referanseliste med oppgaveteksten som kan være relevant for studentene å 
bruke i sin egen besvarelse:  
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• Folkehelseinstituttet. (2018, 4 juli). Life expectancy in Norway. Hentet fra: 
fhi.no/en/op/hin/population/life-expectancy 

• Busse, R., Blumel, M., Scheller-Kreinsen, D. & Zentner, A. (2010). Tackling chronic disease in 
Europe: Strategies, interventions and challenges. European Observatory on Health Systems 
and Policies Study series No 20.  

• Megari, K. (2013). Quality of life in chronic disease patients. Health Psychology Research, 
1(3), e27. 

• Derogatis, L. R., Morrow, G. R., Fetting, J. Penman, D., Piasetsky, S., Schmale, M. H. et al. 
(1983). The prevalence of psychiatric disorder among cancer patients. JAMA, 249(6), 751-
757.  

• Nayak, M. G., George, A., Vidysaager, M. S., Mattew, S., Sudhakar, N., Nayak, B. S, 
Shashididhara, Y. N. & Kamath, A. (2017). Quality of life among cancer patients. Indian 
Journal of Pallitative Care, 23(4), 445-450.  

• Collins, R., Taylor, S. E. & Skokan, L. A. (1990). A better world or a shattered vision? Changes 
in life perspectives following victimization. Social Cognition, 8(3), 263-285.  

 

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. Redegjør kort for begrepet livskvalitet. Hvordan kan kronisk sykdom påvirke en 
persons livskvalitet og selvbilde?  

 

Livskvalitet er et komplekst begrep som handler både om materielle levekår og hvordan livet 
oppleves. Kandidaten bør si noe om både subjektive sider ( f. eks. mestring, tilfredshet, positive 
følelser) og objektive sider (f. eks. funksjonsevne, materielle levekår) ved livskvalitet. Kandidaten 
kan også godt si noe om hvordan vi måler livskvalitet og mer spesifikt om helserelatert 
livskvalitet (health related quality of life) og uførejusterte leveår (disability-adjusted life year).  

Kronisk sykdom påvirke livskvalitet på en rekke ulike måter. I forhold til objektive sider av 
livskvalitet kan sykdom innebære fysiske symptomer som redusere funksjonsevne og begrenser 
en persons muligheter til å leve et godt liv. Psykologisk kan kronisk sykdom innebære frykt og 
true identitet og selvbilde gjennom for eksempel tap av autonomi, evner, jobb, roller osv.  

 

2. Hvilke emosjonelle og kognitive faktorer påvirker mestring av kronisk sykdom? Drøft 
hvordan pasienter med kronisk sykdom kan opprettholde en positiv selvfølelse.  

 

Kognitive og emosjonelle faktorer: Her er det svært relevant å ta opp sykdomsmodeller. 
Personer med kroniske sykdommer utvikler ofte teorier om sykdomsårsaker (stress, spesifikke 
hendelser, skjebne, bakterier, etc) som påvirker hva de tenker om sykdommen og hvordan de 
oppfører seg. Årsaken til kroniske sykdommer er ofte komplekse og det kan være negativt om 
pasienter opplever skyldfølelse for å ha forårsaket sin egen sykdom. Noen personer tror at 
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sykdommen ble forårsaket av stress, familiemedlemmer eller jobb. I slike tilfeller kan pasientens 
opplevelse av den andre personens skyld være bundet til en uavklart fiendtlighet som kan gjøre 
det vanskelig å tilpasse seg sykdommen. Pasienter har også ulike ideer om hvor mye de kan 
påvirke sykdomsforløpet. 

 Kandidaten kan også gjerne skrive om frykt og fornektelse. Fornektelse er en 
forsvarsmekanisme for å unngå å måtte forholde seg til implikasjonene av en sykdom og en 
relativt vanlig reaksjon på kroniske sykdommer. Pasienter kan oppføre seg som om sykdommen 
ikke er alvorlig, den vil forsvinne, eller at den ikke har implikasjoner for livet ellers. Umiddelbart 
etter diagnose kan fornektelse ha en beskyttende funksjon ved å ikke tvinge pasienten til å ta 
inn over seg all den negative informasjonen når han eller hun er minst i stand til å håndtere det. 
Over tid er imidlertid benektelse negativt. Frykt kan ofte være assosiert med benektelse og 
unngåelsestenkning.   

 Flere andre psykologiske faktorer kan også være relevant. For eksempel aspekter av 
personlighet, health locus of control, religion, hvordan pasienten sammenligner seg med andre 
(upward eller downward comparison) og flere andre faktorer. Lazarus og Folkmans coping 
theory kan også benyttes. Sosial støtte kan være relevant å ta opp, men bør i så fall knyttes opp 
mot hvordan det påvirker kognitive og emosjonelle variabler.  

 

Hvordan kan pasienter opprettholde en positiv selvfølelse: I studien utført av Collins, Taylor og 
Skokan nevnt i oppgaveteksten rapporterte mange pasienter om positive endringer inkludert 
økt evne til å sette pris på hver dag og inspirasjon til å gjøre ting nå fremfor å utsette dem. Disse 
pasientene sa at de fokuserte mer på forholdende sine og mente de hadde fått mer bevissthet 
for andres følelser og økt empati. De rapporterte at de følte seg tryggere på seg selv og sterkere 
som person. Mange mennesker med kroniske sykdommer opplever at de har en viss kontrol 
over hva som skjer med dem, har positive forventninger til fremtiden og et positivt syn på seg 
selv. Slike kognisjoner hjelper tilpasning og mestring av kroniske sykdommer.  

 

3. Forklar hvordan fysiske rehabiliteringsmetoder kan påvirke mestring av en kronisk 
sykdom.  

  

Ikke alle kroniske sykdommer krever fysisk rehabilitering, men for noen kan det være svært 
viktig. Fysisk rehabilitering innebære flere mål: Å lære å bruke kroppen så mye som mulig, å 
lære hvordan man kan tilpasse seg sine omgivelser på nye måter, lære nødvendige 
behandlingsopplegg, eller å lære å styre sitt eget energiforbruk. Fysisk aktivitet og riktig trening 
kan hjelpe å redusere symptomene på mange sykdommer, blant annet kronisk smerte. 
Fysioterapi kan hjelpe pasienter etter operasjon eller med nedsatt funksjonsevne. Kandidaten 
bør beskrive noen av disse målene og forklare hvordan fysisk forbedring kan fostre en 
opplevelse av økt mestring. Kandidaten kan gjerne hente inn de objektive og subjektive sidene 
av livskvalitet for å forklare hvordan fysisk rehabilitering kan påvirke livskvaliteten mer generelt.  


