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Bokmål: 

1. En deprimert kvinne som nylig hadde forsøkt å begå selvmord, har blitt 

henvist til deg da hun ønsker ny psykolog. Hun hadde brutt kontakten 

med sin første behandler etter bare tre timer. Hun forteller at i disse første 

timene ble hun møtt med krav om å fylle ut flere skjema og krysse av på 

lange lister med spørsmål. Hun opplevde det som om psykologen ikke 

trodde på det hun fortalte om sitt problem, og at psykologen ville avsløre 

noe ved henne. Da hun tok opp at hun opplevde seg ubekvem med dette, 

hadde hun fått som svar at spørsmålene var nødvendige for å kunne gi 

henne den rette behandlingen, og at han fulgte Helsedirektoratets 

veiledning for å avklare suicidfare. Hun opplevde at hun ikke hadde noe 

valg, men trakk seg fra kontakten fordi hun ikke ønsket slike svar på hva 

som «feilte» henne. Senere ble det klart at et av denne kvinnens 

problemer var opplevelsen av at andre alltid skulle definere hva hun 

tenkte, følte og gjorde. (Eksempelet er hentet fra H. Øvreeide [2013] 

Fagetikk i psykologisk arbeid [Eksempel 15, s. 77-78, første setning litt 

endret].) 

a) Drøft problemene som oppstod i relasjonen mellom kvinnen og den første 

psykologen ut fra de fire grunndimensjonene for klinisk kommunikasjon: 

Respekt, omsorg, forståelse og autonomi. 

b) Hvordan kunne den første psykologen håndtert situasjonen da kvinnen 

uttrykte at hun følte seg ubekvem med alle spørreskjemaene? Hvordan 

kunne psykologen – rent konkret – ha svart kvinnen i denne situasjonen? 
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c) Etter at kvinnen har gått hos deg til ukentlige og ganske åpne samtaler en 

måneds tid, ønsker du å gjennomføre et mer systematisk intervju for å få 

en bedre klinisk forståelse av hennes problem (bl.a. med tanke på å 

planlegge videre terapi). Hvordan vil du introdusere dette temaet for 

kvinnen? Hva vil du ta spesielt hensyn til ved gjennomføringen av et slikt 

intervju? 

 

2. I kapittelet «Profesjonsetikk som dømmekraft» ( i S.Aa. Christophersen 

[red.]. Profesjonsetikk. 2. utgave, 2011) hevder forfatteren at lover, regler, 

konvensjoner og rutiner ikke kan erstatte dømmekraft i arbeid med 

pasienter/klienter.  

a) Forklar hva forfatteren kan mene med en slik påstand. 

b) På hvilke måter kan Christophersens synspunkter på dømmekraften 

være relevante for den fagetiske analysen av situasjonen som oppstod 

mellom kvinnen og den første psykologen? 
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Eksamen PSYC1202  

Etikk og profesjonsrolle 
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Dato for sensur: 22. april 2015 

Nynorsk: 

1. Ei deprimert kvinne som nyleg hadde prøvd å ta sjølvmord, har blitt tilvist 

til deg då ho ønskjer ny psykolog. Ho hadde brote kontakten med den 

første behandlaren sin etter berre tre timar. Ho fortel at i desse første 

timane vart ho møtt med krav om å fylle ut fleire skjema og krysse av på 

lange lister med spørsmål. Ho opplevde det som om psykologen ikkje 

trudde på det ho fortalde om problemet sitt, og at psykologen ville avsløre 

noko ved henne. Då ho tok opp at ho opplevde seg utilpass med dette, 

hadde ho fått som svar at spørsmåla var naudsynte for å kunne gje henne 

den rette behandlinga, og at han følgde opp rettleiinga frå 

Helsedirektoratet for å avklare suicidfare. Ho opplevde at ho ikkje hadde 

noko val, men trekte seg frå kontakten fordi ho ikkje ønskte slike svar på 

kva som «feila» henne. Seinare vart det klart at eitt av problema til denne 

kvinna var opplevinga av at andre alltid skulle definere kva ho tenkte, 

følte og gjorde. (Dømet er henta frå H. Øvreeide [2013] Fagetikk i 

psykologisk arbeid [Døme 15, s. 77-78, første setninga litt endra].) 

d) Drøft problema som oppstod i relasjonen mellom kvinna og den første 

psykologen ut frå dei fire grunndimensjonane for klinisk kommunikasjon: 

Respekt, omsorg, forståing og autonomi. 

e) Korleis kunne den første psykologen handsama situasjonen då kvinna 

uttrykte at ho følte seg utilpass med alle spørjeskjemaa? Korleis kunne 

han – reint konkret – ha svart kvinna i denne situasjonen? 
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f) Etter at kvinna har gått til deg kvar veke ei stund og hatt ganske opne 

samtalar ein månads tid, ønskjer du å gjennomføre eit meir systematisk 

intervju for å få ei betre klinisk forståing av problemet hennar (m.a. med 

tanke på å planleggje vidare terapi). Korleis vil du introdusere dette 

temaet for kvinna? Kva vil du ta særleg omsyn til ved gjennomføringa av 

eit slikt intervju? 

 

2. I kapittelet «Profesjonsetikk som dømmekraft» ( i S.Aa. Christophersen 

[red.]. Profesjonsetikk. 2. utgåve, 2011) hevdar forfattaren at lover, reglar, 

konvensjonar og rutinar ikkje kan erstatte dømmekraft i arbeid med 

pasientar/klientar.  

c) Forklar kva forfattaren kan meine med ein slik påstand. 

d) På kva måtar kan synspunkta til Christophersen på dømmekrafta vere 

relevante for den fagetiske analysen av situasjonen som oppstod 

mellom kvinna og den første psykologen? 

 

 

 

 

 

 

 


