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Besvar 3 av følgende 4 oppgaver. 
Alle tre oppgavene må være bestått for å få bestått på eksamen. 
 

Oppgave 1. 
Martin 10 år er henvist til Psykisk helsevern for barn og unge ved St. Olavs 
Hospital med mistanke om ADHD problematikk.  
Han har i de siste årene vist stor uro, hatt konsentrasjon og 
oppmerksomhetsvansker, og tilpasningsvansker i skolen.  
Flere lærere er bekymret for Martin, og Martins mor opplever at han lenge har 
slitt med sine vansker.  
Det opplyses også om at Martins far har vært kreftsyk gjennom flere år, ved 
henvisningstidspunktet er behandlingen avsluttet og far er døende.  
Far bor for det meste på sykehuset, men er hjemme i korte perioder. 
 
Gjør rede for hvordan du vil gå fram i denne saken i forhold til utredning og 
tenkning rundt diagnose og behandling? 
 
 
Oppgave 2. 
«Beskriv tre ulike behandlingstilnærminger for barn/ungdom med 
atferdsvansker.  
Utdyp hvilke aldersgrupper og problematikk du ville brukt de ulike 
tilnærmingene til og fordeler og ulemper med de tre behandlingene» 
 
 
Oppgave 3. 
Hva kjennetegner depresjon hos barn og ungdom?  
Hvordan vil du gå fram i forbindelse med utredning av en mulig depresjon, og 
hvilke tiltak vurderer du som hensiktsmessig å iverksette? 
 
 
Oppgave 4. 
Marte 17 år kommer til psykisk helsevern for barn og unge ved St. Olavs 
Hospital.  
I henvisningen opplyses det om at hun i løpet av ungdomsskolen har vist store 
svingninger i humøret, og har slitt med både sosial angst og panikkangst.  
Det opplyses også om at Marte gjennom førskolealderen levde med en far som 
hadde store rusproblemer, hun har vært vitne til at mor har blitt mishandlet, og 
en gang måtte Marte, mor og søsteren flykte bort fra far.  
Foreldrene flyttet fra hverandre da Marte var 6 år.  
 
Gjør rede for hvordan du vil gå fram i denne saken i forhold til utredning og 
tenkning rundt diagnose og behandling? 



  
  
  

  

 
  

Sensorveiledning til eksamensoppgaver for 4063, Høst 2015 
 
Oppgave 1 (PTSD/ADHD): 
Studenten skal være bevisst på betydningen av å innhente grundig anamnestiske opplysninger, og ha 
kjennskap til hva som kjennetegner både PTSD og ADHD, diagnostiske kriterier, differensial 
diagnostikk og hvordan dette bør utredes. Siden det er opplyst om at Kristin har vært direkte 
eksponert for en traumatisk hendelse, samt vitne til at morfar døde, så forventes det at studenten har 
hovedfokus på vurdering av en eventuell PTSD problematikk. Studenten skal her kjenne til 
diagnostiske kriterier rundt dette og gjøre en vurdering om hvorvidt dette kan være en PTSD 
diagnose. Studenten bør også komme inn på aktuelle tiltak/behandling, og være bevisst på at traumet 
bør behandles først. Behandlingsmessige tiltak som bør påpekes er TF-CBT, EMDR, samt også 
betydningen av å skape en god allianse. Studenten skal vise refleksjonsevne og evne til å trekke inn 
relevant teoretisk og empirisk kunnskap til kasusbeskrivelsen som skal vurderes.  
Relevant pensumlitteratur: 
Traumer, vold og seksuelle overgrep 
Terr, L.C. (1991). Childhood Traumas: An Outline and Overview. American Journal of Psychiatry 
148, 10-19. 
Ehntholt KA, Yule W. (2006). Practitioner Review: Assessment and treatment of refugee children 
and adolescents who have experienced war-related trauma. Journal of Child Psychology and 
Psychiatry, 47 (12): 1197-1210. 
Perrin S, Smith P. Yule W. (2000). Practitioner Review: The assessment and treatment of post-
traumatic stress disorder in children and adolescents. Journal of Child Psychology and Psychiatry and 
Allied Disciplines, 41 (3):277-289. 
Blindheim, A. (2011). Kronisk traumatiserte barn. I Heltne, U. & Steinsvåg, PØ (red). Barn som lever 
med vold i familien. Grunnlag for beskyttelse og hjelp. Kap. 6. s. 74-80. Oslo. Universitetsforlaget. 
Raundalen, M. (2011). Vi må snakke med barn om volden. I Hetne, U. & Steinsvåg, PØ (red.) Barn 
som lever med vold i familien. Grunnlag for beskyttelse og hjelp. Kap. 14. s. 174-183. Oslo. 
Universitetsforlaget. 
 
 
 
 
 
 
Oppgave 2 (selvskading/suicidalitet): 
Redegjørelse for selvskading, dersom kandidaten skal vurderes opp til A;  

- At det handler om regulering av følelser  
- Det forventes at det refereres til DBT er en anerkjent metode som også gir god forståelsesas-

pekt av hva selvskading er. Det er et pluss om det reflekteres rundt hvilke elementer ved den-
ne metoden som forskning viser har effekt.   

- Selvskading er atferd som har sosial (ytre /signal/kommunikativ) og individu-
elt(indre/regulering av følelse/indre/ytre smerte) aspekt.  

- At det er ulike former for selvskading. 
 

- Når forholdet mellom selvskading og suicidal atferd diskuteres, bør det redegjøres for risiko-
faktorer for suicidal atferd og at en suicidalvurdering bygger på disse kriteriene.  



  
  
  

  

 
  

- Kompleksiteten i klinisk vurdering av selvmordsrisiko bør komme frem, og det er et pluss om 
kandidaten bringer inn det ungdomsspesifikke i vurderingen (utviklingspsykologisk ( identitet 
etc), det som generelt gjelder ungdom og tilstandsbilder, og riskikofaktorer ( risikoatferd). 

- Dvs det å fylle kriterier for suicidalfare, men samtidig vurdere hva er atferden, hva er baken-
forliggende faktorer og hva har akkurat denne personen behov for.  

- Studenten bør vise at relasjonen mellom de to fenomenene handler bl.a. om at det på den ene 
siden handler om et reelt ønske om å dø der og da og det andre er en måte å mestre li-
vet/følelser på.  

- Fenomenene er dermed ofte like ytre sett, men samtidig ulike, og har delvis ulike behand-
lingsbehov. Men samtidig at overgangen er glidende og at selvskadingsatferd atferd kan være 
dødelig, (noe som bla DBT har et fokus på).  

- Noe kunnskap om prevalens (kjønn, alder, etc.) bør være med. 

Relevant pensumlitteratur: 
Depresjon, selvmord og selvskading 
Bridge, J. A., T.R. Goldstein, and D. A. Brent. Adolescent suicide and suicidal behavior. Journal of 
Child Psychology and Psychiatry. 47:372-394, 2006 
Lynch, T. R., A.L. Chapman, M.Z. Rosenthal, J.R. Kuo, and M.M. Linehan. Mechanisms of change 
in dialectical behavior therapy: Theoretical and empirical observations. Journal of Clinical 
Psychology. 62:459-480, 2006. 
Mufson, L. and R. Sills, Interpersonal psychotherapy for depressed adolescents (IPT-A): An 
overview. Nordic Journal of Psychiatry. 60:431-437, 2006 
Nock, M. K. and M. J Prinstein. Contextual features and Behavioral functions of self-mutilation 
among adolescents. Journal of Abnormal Psychology. 114:140-146, 2005. 
 
 
Oppgave 3 (atferdsforstyrrelser): 
Det som er gjennomgått i forelesning er Webster- Stratton programmet, PMTO, innleggelse i BUP, 
Multifunk, miljøterapi som metode og institusjonsplassering. Pensum har hovedvekt på kognitiv 
atferdsterapi, PMT og MST. 
Det forventes at studenten skal kunne gi en oversikt over grunnprinsippene i de tilnærmingene som 
nevnes, samt drøfte godt de styrker og svakheter som disse tilnærmingene har. Derunder må det 
nevnes hvilke type vansker og grupper de ulike tilnærmingene egner seg for, samt drøfte grad av 
involvering av foreldre i dette arbeidet. Det bør nevnes hvilken empiri man har knyttet til de ulike 
tiltakene.  
Relevant pensumlitteratur: 
Atferdsvansker 
Kazdin, A.E. & Wassell, G. (2000). Therapeutic changes in children and families resulting from 
treatment of children with conduct problems. Journal of American Academic Child and Adolescents 
Psychiatry, 39, 414-420.  
Nock MK. Progress review of the psychosocial treatment of child conduct problems. Clinical 
Psychology-Science and Practice 2003;10(1):1-28 
 
Oppgave 4 (spiseforstyrrelser) 

1) Moment mht utredning: 
‐ Livshistorie mht psykososiale livshendelser, familie, sykdom/skade, trauma 
‐ Kostanamnese (mengde, type, når) 
‐ Rusbruk/misbruk 



  
  
  

  

 
  

‐ Utforsk pasientens: 
o Forhold til mat og egen kropp 
o Selvbilde og selvfølelse 
o Fysisk aktivitet 
o Overspising  
o Oppkast  
o Bruk av andre vektreduserende metoder 
o Ambivalens 

‐ Kartlegg pasientens psykososiale fungering 
o Hvordan påvirker symptomene hverdagen? 
o Fritidsaktiviteter? Skole? Venner? Familie? 

‐ Aktuelle kartleggingsverktøy: 
o Eating Disorder Inventory (EDI) (selvrapportering, 64 el 90 items) (alder?) 
o EDI C (barneversjon) 
o Eating Disorder Examination (EDE) (klinisk intervju): f.o.m. 14/16 år 
o Eating Disorder Examination Child version (Ch EDE): 8-14/16 år 
o Child Eating Behavior Questionnaire 
o Generell kartlegging: 

 ASEBA (CBCL/YSR) 
 Kiddi SADS 

 
2) Moment mht behandling: 
‐ Terapeutisk holdning: 

o Aktiv 
o Tydelig 
o Konkret 
o Romme ambivalens 
o Være opptatt av å forstå 
o Aldri kommenter kropp  

‐ Behandling:  
o Endre kostvaner 
o Pedagogikk – undervise om ernæring og spiseforstyrrelser 
o Tanker – utfordre sentrale tankemønstre 
o Følelser – knytte mat, kropp og følelser – «å oversette tilbake» 
o Relasjoner – forholdet til andre 

 
‐ Behandlingsmål anorkesi: 

o Overleve  
o Vektøkning 
o Behandling fokusert på å: 

 Håndtere spising og kontroll 
 Legitimere og regulere følelser 
 Stimulere en mer sunn autonomi utvikling og bedre selvregulerings ferdigheter 
 Sosial trening 

‐ Behandlingstilnærminger: 
o Familieterapeutisk tilnærming 
o CBT 

‐ Motivasjon 
‐ Foreldrearbeid! 

 



  
  
  

  

 
  

Det forventes ikke at kandidaten inkluderer alle disse momentene, listen er heller ikke uttømmende. 
Det bør i vurderingen legges vekt på hvorvidt kandidaten formidler en forståelse av hva 
spiseforstyrrelser er, jmf kontroll, selvfølelse, håndtering av vanskelige følelser, i tillegg til å vise 
klinisk innsikt i sin drøfting av kasus.  
Relevant litteratur: 
Spiseforstyrrelser 
Wichstrøm, L. Psychological and behavioral factors unpredictive of disordered eating: A prospective 
study of the general adolescent population in Norway. International Journal  of eating disorders. 
28:33-42, 2000. 
 
Bulik CM, Berkman ND, Brownley KA, Sedway. Anorexia nervosa treatment: A systematic review 
of randomized controlled trials. International Journal of Eating Disorders 2007;40(4):310-320 
 
Shapiro JR, Berkman ND, Brownley KA, Sedway JA, Lohr KN, Bulik CM. Bulimia nervosa treat-
ment: A systematic review of randomized controlled trials. International Journal of eating disorders 
2007;40(4):321-336 
 


