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Informasjon om trykking av eksamensoppgave 

Originalen er: 

1-sidig    □         2-sidig □ 

sort/hvit □          farger □ 

skal ha flervalgskjema □  



  
  
  

  

 
  

 
 
 
To av oppgavene skal besvares. 
 
 

1) Beskriv hvordan en evidensbasert guide/veileder for intervju med barn kan se ut. 
a) Hvilken betydning kan de ulike fasene ha for barnet? 
b) Hvilken effekt kan ulike spørsmålstyper (åpne, lukkede, suggestible, tydeliggjø-

rende) ha på barns responser? 
c) Gi en kort drøfting av forskjeller og likheter mellom en slik barnesamtale og en te-

rapeutisk samtale. 

 
2) Som pasientansvarlig psykolog i psykisk helsevern vil du med sannsynlighet komme 

til å bli stilt overfor den faglige utfordringen å gjøre en vurdering av en pasients risiko 
for fremtidig voldsutøvelse 

a) Hvordan vil du gå fram for å utrede en slik risiko? 
b) Drøft enkelte rollemessige utfordringer som kan oppstå 

 
3) Noen ganger begår mennesker med psykisk utviklingshemming kriminelle handlinger. 
Beskriv hvilke regler som gjelder for at en med psykisk utviklingshemming kan gå straffri 
eller få nedsatt straff. Hvilke alternative reaksjoner fins for å sikre samfunnet mot nye 
lovbrudd?  Hva vil du legge vekt på i en rettspsykiatrisk undersøkelse? 

 
Sensorveiledning PSYPRO4505 
Oppgave1) 
Under punkt a) vil en forvente at kandidaten beskriver de ulike fasene i et avhør slik de blir 
presentert i internasjonal litteratur eller i nasjonal litteratur 
Under punkt b) vil en forvente en diskusjon av ulike minnes- og holdnings relaterte aspekter 
som bli påvirket av slike spørsmål. 
Under punkt c) er det rimelig at kandidaten drøfter ulike sider ved disse rollene, slik som hvem 
som er oppdragsgiver, hvor man har sin lojalitet, mandatets betydning som eksempler. 
 
Oppgave 2)  
Under pkt a) vil en forvente at kandidaten beskriver fremgangsmåten for en strukturert klinisk 
vurdering og nevnet ett eller flere av de sjekklistene en kan støtte seg på. 
Under pkt b) vil en forvente en problematisering av grenseoppgangen mot sakkyndigrolle og 
den kliniske utfordringen det kan bli i forhold til terapeutisk relasjon hvis en bedømmer en 
pasient som høy risiko. 
 
Oppgave 3) 
En vil forvente at kandidaten redegjør for at de rettspsykiatriske begrepene er forskjellige fra 
de kliniske, diagnostiske. En vil forvente at kandidaten vil redegjøre for utredning (testing, 
funksjonsvurdering), hva vil han/hun legge vekt på (testresultat, funksjon, total vurdering) 
Videre vil en forvente at kandidaten kan hovedpunktene ved særreaksjoner (alvorlig 



  
  
  

  

 
  

forbrytelse + gjentagelsesfare). Det bør også forventes at kandidaten vet at også psykisk 
utviklingshemmede kan være psykotiske.  
 
 


