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Sensorveiledning PSY2101– Helsepsykologi (utsatt eksamen) 
Høst 2019 

 
Dette er en hjemmeeksamen der studentene har fått 48 timer til å besvare en essay oppgave 
med temaet stress og helse. 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 og så noen konkrete spørsmål besvarelsen skal ta utgangspunkt i.  

Tema: Stress og helse  

Stress kan være en positiv, og noen ganger livsnødvendig reaksjon i møte med utfordringer. 
Vedvarende eller gjentatt stress over lengre perioder kan imidlertid være skadelig for helsen. En 
stor mengde empirisk forskning demonstrerer en assosiasjon mellom stress, sykdom og en 
tidligere død. Langvarig stress har blant annet blitt assosiert med økt risiko for hjerte og 
karsykdommer1, virusinfeksjoner2, magesår3, diabetes4, overvekt5 og depresjon6. En dansk studie 
som undersøkte sammenhengen mellom opplevd stress og dødelighet blant 118 410 personer 
over en fireårs periode fant at de som var mest stresset hadde en relativ dødelighetsrisiko som 
var nesten 50% høyere enn de som var minst stresset7. De fant også at dødelighet dannet 
mønsteret av en gradient, slik at dødeligheten gradvis steg i takt med økt stress.  

 Det kan være mange årsaker som ligger til grunn for sammenhengen mellom stress, 
sykdom og død. Blant annet leder psykisk stress til visse biologiske forandringer i kroppen som 
kan påvirke helsen direkte. Stress kan også ha en indirekte effekt på helsen gjennom for 
eksempel mestring, sosiale faktorer eller livsstil. Det er imidlertid vanskelig å demonstrere en 
klar årsakssammenheng mellom stress, sykdom og død fordi stress involverer et komplekst 
samspill mellom en mengde ulike biologiske, psykologiske og sosiale mekanismer. I tillegg er 
sykdom og død ofte et resultat av mange ulike faktorer på en gang, noe som gjør det vanskelig å 
isolere effekten av en enkelt årsak.  

 

Oppgave:  

1. Redegjør kort for hva stress er og forklar når det blir skadelig for helsen. 
2. Hvordan kan sosiale faktorer påvirke i hvilken grad en utfordring resulterer i 

stressbelastning eller mestring?  
3. Stress kan påvirke helse både direkte gjennom biologiske mekanismer og indirekte 

gjennom mestring, sosiale faktorer og livstil. Sammenlign disse to mekanismene og 
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vurder i hvilken grad det er grunnlag for å si at stress kan forårsake sykdom og en tidlig 
død: (a) direkte gjennom biologiske mekanismer, og (b) indirekte gjennom mestring, 
sosiale faktorer og livsstil.  

 

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 hele tatt 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 6: stress, og 
kapittel 7: coping, resilience and social support.  

I tillegg er følgende artikler fra pensum relevant:  

• Sapolsky, R. (2015). Stress and the brain: individual variability and the inverted-
U. Nature Neuroscience, 18, 1344-
1346 http://www.nature.com/neuro/journal/v18/n10/pdf/nn.4109.pdf 3 sider 

• Eriksen, H.R. & Ursin, H. (2004). Subjective health complaints, sensitization, and 
sustained cognitive activation (stress). Journal of Psychosomatic Research, 56(4), 445-
448. https://www.jpsychores.com/article/S0022-3999(03)00629-9/abstract 4 sider 
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• Reme, S.E.; Eriksen, H.R. & Ursin, H. (2008). Cognitive activation theory of stress—how 
are individual experiences mediated into biological systems? Scandinavian Journal of 
Work, Environment & Health, Supplements(6), 177-183 
http://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=1265 7 sider 

 

Det følger også en referanseliste med oppgaveteksten som kan være relevant for studentene å 
bruke i sin egen besvarelse:  
 
• Backé, E. M., Seidler, A., Latza, U., Rossnagel, K., & Schumann, B. (2012). The role of 

psychosocial stress at work for the development of cardiovascular diseases: a systematic 
review. International archives of occupational and environmental health, 85(1), 67-79. 

• Cohen, S., Miller, G. E., & Rabin, B. S. (2001). Psychological stress and antibody response to 
immunization: a critical review of the human literature. Psychosomatic medicine, 63(1), 7-
18. 

• Levenstein, S. (2000). The very model of a modern etiology: a biopsychosocial view of peptic 
ulcer. Psychosomatic Medicine, 62(2), 176-185. 

• Surwit, R. S., Schneider, M. S., & Feinglos, M. N. (1992). Stress and diabetes 
mellitus. Diabetes care, 15(10), 1413-1422. 

• Hemmingsson, E. (2014). A new model of the role of psychological and emotional distress in 
promoting obesity: conceptual review with implications for treatment and 
prevention. Obesity Reviews, 15(9), 769-779. 

• Hammen, C. (2005). Stress and depression. Annual Review in Clinical Psychology, 1, 293-319. 
• Prior, A., Fenger-Grøn, M., Larsen, K. K., Larsen, F. B., Robinson, K. M., Nielsen, M. G., 

Vestergaard, M. et al. (2016). The association between perceived stress and mortality 
among people with multimorbidity: a prospective population-based cohort study. American 
Journal of Epidemiology, 184(3), 199-210. 

 

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 hva stress er og forklar når det blir skadelig for helsen. 

Læreboken definerer stress som ”a negative emotional experience accompanied by predictable 
biochemical, physiological, cognitive and behavioral changes that are directed either toward 
altering the stressful event or accommodating to its effects”. I forelesningen har det blitt 
snakket om at stress er en uspesifikk og generell reaksjon som leder til økt psykologisk, 
fysiologisk og atferdsmessig beredskap, og hva disse endringene går ut på. En god besvarelse 
bør i tillegg si noe om: 

- Ulike tilnærminger til hvordan man ser på stress: respons-baserte perspektiver på stress 
(general adaptation sydrome), interaksjonelle perspektiver (Lazarus og Folkman) og 
kognitiv stress teori 
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- Spesifikt hva som skjer i kroppen ved akutt stress (fight or flight) i forhold til det 
sympatetiske nervesystemet (adrenalin, hjerterate osv) og HPA aksen (kortisol) 

- Betydningen av kontroll, forutsigbarhet og sosial støtte 

Det er viktig at kandidaten viser forståelse for at stress ikke er en sykdom, men at vedvarende 
stress kan være skadelig for helsen. Kandidaten kan godt si noe kort om hvordan vi måler stress, 
men dette er ikke nødvendigvis tiltrengt.   

 

2. Hvordan kan sosiale faktorer påvirke i hvilken grad en utfordring resulterer i 
stressbelastning eller mestring?  

Sosiale faktorer dekker to hovedtemaer: Sosial støtte og sosioøkonomiske faktorer. Kandidaten 
bør helst diskutere begge.  

Det er to hovedhypoteser for hvordan sosial støtte påvirker stress og helse: 

- Buffereffekt: Sosial støtte beskytter individet mot de negative effektene av stress 
gjennom for eksempel å gi støtte, tilby ressurser, muliggjøre omtolkning av situasjonen, 
distraksjon, osv.  

- Direkte effekt: Sosial støtte er gunstig for helse og velvære, uavhengig av om man er 
stresset eller ikke. F. eks. sosial støtte øker tilhørighet, selvtillit, oppmuntrer til en 
sunnere livsstil, mer optimisme, osv.  

En god besvarelse bør også si noe om:  

- Aspekter av det sosiale miljøet og ulike typer sosial støtte: emosjonell, informativ, 
praktisk. Størrelse og frekvens på kontakten, sammensetning, fortrolighet, kvalitet, 
tilfredshet osv. og hvordan det kan påvirke hvordan en stressor oppleves.  

- Når sosial støtte ikke er positivt (stress belastning): Når den ikke oppleves som 
støttende, ikke samsvarer med behov, oppfordrer til skadelig livsstil, overbeskyttende 
(inaktivering), reduserer selvtillit, osv.  

- Stress belastning: Fravær av sosial støtte, ensomhet 

Sosioøkonomisk status og helse: Forelesning/pensum diskuterer hvordan lærte forventninger 
avgjør hvordan et individ responderer på utfordringer, og betydningen av stress tidlig i livet 
(altså	stressresponsen avhenger av sosial status). Lavere sosial status: mer eksponert for 
stressende livshendelser og kroniske stressorer, færre tilgjengelige mestringsressurser - gir over 
tid økt sårbarhet.  

En god besvarelse bør også si noe om: 

- Empirisk forskning som viser sammenheng mellom sosioøkonomisk status og helse. 
Blant de største gradientene i helse: artritt og andre muskelskjelettlidelser (generalisert 
muskelskjelettsmerter, fibromyalgi etc – som alle er relatert til stress).  

- Utdype hvorfor lavere sosioøkonomisk status er assosiert med mer stress. F. eks.: fysisk 
miljø (mer kriminalitet, dårligere boforhold og fasiliteter), økonomisk (mangelfulle 
og/eller uforutsigbare ressurser, dårligere jobbsikkerhet/vilkår), psykososialt miljø 
(diskriminering, færre psykologiske ressurser, maktesløshet, fremmedgjøring, mangel på 
selvtillit), prenatalt miljø/”programmering”.  
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Det er viktig at kandidaten diskuterer hvordan sosiale faktorer påvirker helsen, ikke bare hvilke 
sosiale faktorer som kan være relevante.  

 

3. Stress kan påvirke helse både direkte gjennom biologiske mekanismer og indirekte 
gjennom mestring, sosiale faktorer og livstil. Sammenlign disse to mekanismene og 
vurder i hvilken grad det er grunnlag for å si at stress kan forårsake sykdom og en 
tidlig død: (a) direkte gjennom biologiske mekanismer, og (b) indirekte gjennom 
mestring, sosiale faktorer og livsstil.  

Her er det viktig at kandidaten viser forståelse for mulige mekanismer som kan gjøre at stress og 
helse henger sammen. Altså ikke bare at stress kan lede til hjerte- og karsykdommer, men for 
eksempel at stress kan lede til aktivering av relevante fysiologiske systemer (med en forklaring 
av disse), og hvordan det igjen kan lede til sykdom og død. Det er viktig at kandidaten 
demonstrerer forståelse for forskjellen mellom direkte og indirekte mekanismer, og at indirekte 
mekanismer også nødvendigvis involverer endring i fysiologien, men at disse endringene 
kommer som følge av endringer i adferd eller kognisjoner, ikke direkte som følge av stress. 
Hjerte- og karsykdommer er det utfallet som er dekket mest i pensum, men mange andre 
sykdommer kan være aktuelle. Det er veldig fint  hvis kandidaten diskuterer noen sykdommer 
det finnes bevis for at stress spiller en viktig rolle (f. eks. HIV, hjerte- og karsykdommer) og noen 
der det finnes mindre bevis for at stress er viktig (f. eks kreft).  

Eksempel på direkte årsaksmekanisme mellom stress, sykdom og død: 

Stress à økt blodtrykk, inflammasjon à aterosklerose à hjerteinfarkt, død  

Eksempel på indirekte årsaksmekanisme mellom stress, sykdom og død: 

Stress à dårlig kosthold, mer røyking à økt blodtrykk, inflammasjon à aterosklerose à 
hjerteinfarkt, død 

Direkte mekanismer som har blitt dekket i pensum er blodtrykk, immunsystemet, inflammasjon 
og kortisol. En god besvarelse bør helst diskutere flere av disse. Når det gjelder indirekte 
mekanismer er det svært mange prosesser som kan være aktuelt å ta opp. I forhold til livsstil er 
for eksempel økt rusbruk (alkohol, narkotika), mer røyking, dårligere kosthold, mangel på søvn, 
mangel på fysisk aktivitet, mer risikotaking (økt sannsynlighet for skader) relevante. Mange av 
mekanismene som ble nevnt tidligere i forhold til sosiale faktorer og mestring kan også være 
aktuelle her, men kandidaten bør gjøre mer enn å bare gjenta tidligere poeng.   


