
Bokmål 

Eksamen vår 2017: Anvendt sosialpsykologi, PSYC3203 

Intervensjon med mål om å øke andelen unge kvinner som tar HPV-vaksine 

Vis hvordan pensum fra anvendt sosialpsykologi kan brukes til å utvikle en faglig sett best mulig 

intervensjon for å få flest mulig blant kvinner født i 1991 og senere til å benytte seg av tilbudet om HPV-

vaksine i den perioden vaksinen er gratis for disse kvinnene, altså fram til 1. november 2018. Du finner 

nyttig informasjon om vaksinen på Folkehelsa, f.eks. her: https://www.fhi.no/sv/vaksine/hpv/ og her: 

https://www.fhi.no/sv/vaksine/hpv/informasjon-om-hpv-vaksine-til-unge-kvinner/  

Om tiltaket du skisserer er godt nok vil det få tilført nok ressurser, altså ta ikke hensyn til slike 

begrensninger for å beskrive et optimalt effektivt tiltak. Du trenger ikke besvare oppgaven i den 

rekkefølgen punktene står her nedenfor, men bruk overskrifter i teksten din som viser hvor punktene i 

hovedsak besvares. 

1. Hva er problemet? 

2. Hvor langt tidsperspektiv har du på intervensjonen, hvor omfattende bør den være, og hvem er 

målgruppen for intervensjonen?  

3. Hva skal intervensjonen prøve å få til for å øke kvinnenes motivasjon for å ta vaksinen?  

4. Beskriv hvilket empirisk grunnlag som underbygger at intervensjonen trolig kommer til å øke 

målgruppens motivasjon for å vaksinere seg. 

5. Hva sier empirien fra mer eller mindre lignende studier om hvorfor kvinnene i målgruppen ikke tar 

HPV-vaksinen? Hvordan kan intervensjonen bidra til å begrense (betydningen av) hindringene du 

skisserer? 

6. Som kjent fra pensum er det ofte et vesentlig avvik mellom personers intensjoner og deres faktiske 

atferd. Om vi forutsetter at intensjon-atferdsgapet betraktes som et vesentlig problem for å få flest 

mulig kvinner til å ta HPV-vaksinen, hvordan kan i så fall implementeringsintensjoner og 

sosialkognitive modeller hjelpe oss til å begrense problemet? Bruk empiri fra pensum (eller annen 

forskningslitteratur) til å underbygge hvilke sosialkognitive komponenter som er mest relevante for 

å begrense problemet. 

7. Hvem bør få ansvaret for implementeringen av intervensjonen, og hvordan kan kvaliteten på 

implementeringen ivaretas?  

8. Hvilke realistiske kort- og langsiktige mål har intervensjonen din?  

9. Beskriv hvordan effekten av intervensjonen bør evalueres og kriterier for at den lykkes. 

------------------------------------------------- 

Krav til besvarelsen (sidetall, referanser etter APA6, innlevering, etc.) er omtalt i studieplanen, Tid og sted for 

eksamen/vurdering (PSYC3203 – vår 2017). Skriv antall ord i hovedteksten på førstesiden (minus forside, referanser, 

og evt. sammendrag som er valgfritt). 
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