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Studentene skal gjennom en fem dagers skriftlig hjemmeeksamen vise at de har tilegnet seg 

kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse som presisert i oversikten over emnet 

på UiO sine websider https://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSYC3203/ . 

 

Hjemmeeksamen består i å utforme et praktisk og relativt virkelighetsnært forebyggende 

tiltak rettet mot å påvirke helserelatert atferd. Studenten må på en reflektert og faglig god 

måte besvare alle punkter i oppgaveteksten, inkludert å bruke emnets teorier, modeller 

og/eller empiri tilpasset oppgaveteksten med tilhørende og tilstrekkelige referanser til 

forskningslitteratur som er relevant for emnet. Litteraturhenvisninger både i teksten og 

referanselisten skal følge standarden i American Psychological Association’s (APA) versjon 6. 

Besvarelsen må vise at studenten har evne til selvstendig faglig arbeid og reflektere at 

studenten har tilegnet seg og kan bruke pensum på en tilfredsstillende måte. 

 

 

Til punkt 1: God problemdefinisjon kan knyttes til andel smittede, andel syke av HPV-viruset 

og antall dødsfall basert på tallene fra Folkehelseinstituttet, både 250 000 døde i verden og 

70 i Norge i året, samt hvor god beskyttelse HPV-vaksinen kan gi. Det kan også fokuseres på 

sosioøkonomiske forhold, f.eks. at medisinsk behandling av livmorhalskreft innebærer store 

økonomiske utgifter for samfunnet, utgifter knyttet til psykisk behandling og fravær fra 

arbeidslivet. Generell vaksineskepsis kan være en grunn til å ikke benytte seg av tilbudet om 

vaksine. En viktig grunn fra pensum er knyttet til det generelle intensjon-atferdsgapet, at 

selv om en er innstilt på å vaksinere seg, så skjer det ikke likevel. En intervensjon som øker 

andelen som tar HPV-vaksine kunne bidra til mindre menneskelig lidelse, så vel som 

samfunnsøkonomiske innsparinger på lang sikt. 

 

Både kort- og langsiktige målsettinger er relevante. Bør være en viss realisme i målet, om det 

ikke skal være en urealistisk høy målsetting som offentliggjøres som en del av selve tiltaket. 

En viss refleksjon rundt målsettingen, gjerne basert på hva andre har oppnådd i 

sammenlignbare intervensjoner, er positivt. Målsettingen bør både fokusere på at 

motivasjonen for vaksinasjon skal øke, samt det helt grunnleggende at andel som 

gjennomfører atferden (de tre HPV-vaksinasjonsdosene) øker som en følge av 

intervensjonen.  

 

https://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSYC3203/


Til punkt 2: Begreper fra flere sosialkognitive modeller kan knyttes til intensjonspåvirkning 

hos kvinnene i målgruppen og disse bør framheves i oppgavene, særlig hentet fra PMT, 

HAPA og i noen grad også TPB og HBM. Motivasjonsstyrking kan knyttes til sosial påvirkning, 

mestringsforventninger, praktisk tilrettelegging og holdninger mv. som alle kan være viktige 

for å øke vaksine-motivasjonen. En kan også fokusere tiltak mot signifikante andre (f.eks. 

foreldre, jevnaldrende eller fastleger) og prøve å få dem til å anbefale HPV-vaksinen til 

kvinnene i målgruppen. 

 

Til punkt 3: Fokus er på motivasjonsoppbygging, men likevel bra å søke opp relevante 

artikler som går rett på HPV-vaksine-atferd som f.eks. Gerend og Shepherd (2012) som viser 

at HBM og TPB forklarte henholdsvis 26 % og 39 % prosent av HPV-vaksinering, mens ved å 

slå sammen begrepene fra begge modellene i samme analyse kunne forklare 43 % av 

variansen. Mer basalt kan empirisk støtte for motivasjonsoppbygging hentes og overføres fra 

ulike (andre) helserelaterte atferder som gjengis i tilknytning til de fleste kapitlene om de 

ulike helseatferdsmodellene og teoriene i Conner og Norman-pensumboka (2015). Det 

sentrale er å vise til empirisk støtte fra forskningslitteraturen. 

 

Til punkt 4: Det sentrale er å få til en gjennomgang av intensjon-atferdsgapet som er sentralt 

i flere av pensumartiklene og kapitler i Conner og Norman boka. Implementeringsintensjoner 

både for å takle hindringer og å lage «if-then» planer for selve gjennomføringen (f.eks. når 

og hvor de skal vaksineres) bør inkluderes. Hindringer kan skyldes distraksjoner, glemsel, 

kollisjon med gamle vaner, redsel eller dårlig planlegging (Schwarzer & Luszczynska, 2015). 

Urealistisk optimisme om egen smitterisiko kan trekkes fram, som kan korrigeres ved info 

om faktisk sårbarhet. Overdreven tro på at HPV-vaksinen har store bivirkninger kan også 

med fordel korrigeres med korrekt info (f.eks. Bennett et al., 2012; Krawczyk et al., 2012; 

Sanderud, 2017). Foreldre kan også representere vesentlige hindringer, f.eks. har studier vist 

at foreldre kan frykte at denne typen vaksinasjon skal fremme seksuell atferd hos barna 

(Brewer & Fazekas, 2007). 

 

Til punkt 5: Folkehelsa er en mulighet til å ta ansvaret for implementeringen, eller 

helsetjenesten på kommunalt nivå, eller helsepersonell tilknyttet videregående skoler og 

høyskoler, samt at reklamefolk kan trekkes inn for å utforme mediebudskap. Det finnes klar 

empirisk støtte for at helsepersonell (leger) har stor innflytelse på om kvinner tar HPV-

vaksinen (og andre vaksiner). 

Økologisk validitet er stikkord på andre del av punkt 5. Durlak og DuPre (2008) og Durlak 

(2016) er sentralt på pensum om hvordan ivareta implementeringskvaliteten når tiltaket 

settes ut i livet i stor skala. Det bør særlig legges vekt på at «fidelity» og «adaptation» 

ivaretas både under implementeringen og under evalueringen av tiltaket. Også Berkel et al. 



(2011) sine dimensjoner er relevante for å prøve å sikre- og å evaluere kvaliteten på 

implementeringen.  

 

Til punkt 6: Ang. evalueringen: Motivasjon kan analyseres fra data innhentet i minst to 

survey-undersøkelser, en før og en etter intervensjonen fra et representativt utvalg av 

kvinner i målgruppen. Atferd som jo er det klart mest sentrale: I Norge registreres alle 

vaksiner i det nasjonale vaksineringsregisteret SYSVAK (Folkehelseinstituttet, 2017). Det gir 

statistikk over hvor mange som tar vaksinen. Dette kan brukes som grunnlag for å se 

effekten av kampanjen innenfor målgruppen. Mer presist kan en også fokusere både på 

tiden før gratistilbudet, første del av gratistilbudet før intervensjonen er startet, og etter at 

intervensjonen har startet.  

 

 

 


