
Hjemmeeksamensoppgave vår 2019 

Om eksamen fra nettsiden: 

3 dagers hjemmeeksamen. 

 

Eksamen er en tre-dagers hjemmeoppgave der oppgaven typisk ber deg å beskrive og drøfte et 

sentralt tema innen sexologi. Hensikten er at du gjennom å besvare oppgaven skal få egen 

erfaring med å anvende teori og empiri. 

 

Referanser i teksten og referanselisten skal følge APA-formatet. Oppgaven skal være på minst 

2000 ord, maks 2500 ord (tilsvarer ca 6 sider), skriv antall ord på forsiden. Tell ikke med 

forside, innholdsfortegnelse og referanseliste. Bruk 1,5 i linjeavstand, 2,5 cm marger og 

fontstørrelse 12. 

 

Innlevering i Inspera 

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera 

 

Kildebruk og referanser 

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved 

brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. 

 

Hjelpemidler 

Det gis ikke veiledning i tilknytning til hjemmeeksamen. 

 

Eksamensspråk 

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. 

 

Karakterskala 

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. 

 

 

 

 

 



Nedsatt seksuell lyst: forekomst, årsaker og forklaring 
Omfanget av nedsatt seksuell lyst i Norge må kunne sies å være stort. I en representativ norsk 

befolkningsstudie har 31% av kvinner og 6% av menn i alderen 18-29 år permanente 

seksuelle lystproblemer, og problemene øker med økende alder.   

I Helse og omsorgsdepartementets strategiplan «Snakk om det! Strategi for seksuell helse 

(2017–2022)» er personer som lider av seksuelle dysfunkjoner som målgrupper for 

forebyggende tiltak. En viktig ambisjon med strategiplanen er blant annet å sikre at 

målgruppen har god kunnskap og nødvendig kompetanse til å ivareta egen seksuell helse, 

sikre kunnskap om og ivaretakelse av seksuell helse i helse- og omsorgstjenesten, og å sikre at 

helsepersonell respekterer og forstår brukere og pasienters seksuelle behov 

 

Du skal i din hjemmeeksamen besvare følgende: 

1. Gi en kort beskrivelse av nedsatt seksuell lyst dysfunksjon. 

a. Hvordan defineres en nedsatt seksuell lyst dysfunksjon? 

b. Hva er symptomene og hvordan blir det diagnostisert? 

c. Hva er behandlingen? 

d. Hva er forekomsten i Norge sammenlignet med andre land? 

e. Hvordan varierer forekomst av nedsatt seksuell lyst i forhold til sosio-demografiske 

faktorer i Norge? 

2. Hva er risikofaktorene/potensielle årsaksfaktorer? 

a. Individuelle/psykologiske risikofaktorer? 

b. Sosiale risikofaktorer? 

3. Sett forekomsten av nedsatt seksuell lyst dysfunksjon inn i et teoretisk og kulturelt 

perspektiv, og drøft samtidig følgende spørsmål: 

a. Hvorfor er det flere eldre enn unge, og flere kvinner enn menn, som blir 

diagnostisert med nedsatt seksuell lyst dysfunksjon? 

b. Hva kan forklaringen på den høye forekomsten av seksuelle lystproblemer blant 

unge kvinner og menn være?  

c. Hvorfor er det så få som søker behandling for nedsatt seksuell lyst dysfunksjon? 

Helse- og omsorgsdepartementets strategiplan for seksuell helse 2017-2022 finner du her: 

https://www.regjeringen.no/contentassets/284e09615fd04338a817e1160f4b10a7/strategi_ 

seksuell_helse.pdf 
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