
 

Eksamen PSYPRO 4505 høst 2020 

 

Hjemmeeksamen som erstatning for skoleeksamen 

 

 

Eksamensdato:  

Eksamenstid: 4 timer 

Hjelpemidler tillatt.  

Besvarelser som leveres i Inspera Assessment vil automatisk bli kontrollert for plagiat.  

 

Målform:  

Antall sider: 

 
 

 

Velg to av de tre oppgavene og besvar: 

 

1) Beskriv hvordan en evidensbasert guide eller veileder for intervju med barn kan se ut. 

• Hvilken betydning kan de ulike fasene i intervjuet ha for barnet? 

• Hvilken effekt kan ulike typer spørsmål ha på barns responser? (åpne, lukkede, 

suggestible etc) 

• Gi en kort drøfting av forskjeller og likheter mellom en intervjubasert 

barnesamtale og en terapeutisk samtale. 

 

 

2) Som pasientansvarlig psykolog i psykisk helsevern vil du sannsynligvis bli stilt 

overfor den faglige utfordringen å gjøre en vurdering av en pasients risiko for 

fremtidig voldsutøvelse. 

• Hvordan vil du gå frem for å utrede en slik risiko? Hvilke faktorer påvirker valget 

av instrument/verktøy? 

• Drøft etiske eller rollemessige dilemmaer som kan oppstå. 

 

 

 

3) Mennesker med psykisk utviklingshemming begår noen ganger kriminelle handlinger. 

Beskriv hvilke regler som gjelder for at en med psykisk utviklingshemming kan gå 

straffri eller få nedsatt straff.  

• Hvilke alternative reaksjoner finnes for å sikre samfunnet mot nye lovbrudd?  

• Hva ville du lagt vekt på i en rettspsykiatrisk undersøkelse?  

• Hva inngår her i begrepet psykisk utviklingshemming? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Sensorveiledning PSYPRO4505 

 

Oppgave 1)  

En vil forvente at kandidaten kan beskrive de ulike fasene i et avhør slik de blir presentert i 

internasjonal eller nasjonal litteratur.  

En vil forvente en diskusjon av ulike minnes- og holdningsrelaterte aspekter som blir påvirket 

av ulike typer spørsmål.  

Det er rimelig å forvente at kandidaten drøfter ulike sider ved rollene; hvem er oppdragsgiver, 

hvor ligger lojaliteten, hva er mandatets betydning.  

 

Oppgave 2) 

En vil forvente at kandidaten beskriver fremgangsmåten for en strukturert klinisk vurdering 

og at ett eller flere av sjekklistene nevnes.  

En vil forvente en problematisering av grenseoppgangen mot sakkyndigrollen og den kliniske 

utfordringen som kan oppstå i den terapeutiske relasjonen hvis en bedømmer en pasient som å 

ha høy risiko. Andre etiske dilemmaer bør drøftes.   

 

Oppgave 3) 

En vil forvente at kandidaten redegjør for at de rettspsykiatriske begrepene er forskjellige fra 

de kliniske og diagnostiske. 

En vil forvente at kandidaten vil redegjøre for utredning (testing + funksjonsvurdering) og 

hva som skal vektlegges (resultat, funksjon, helhet).  

Videre vil det forventes at kandidaten kan hovedpunktene ved særreaksjoner (alvorlig 

forbrytelse + gjentakelsesfare).  

En vil også forvente at kandidaten vet at en med psykisk utviklingshemming også kan være 

psykotisk, og at også ervervede hjerneskader i voksen alder kan kvalifisere for vilkåret 

«høygradig PU» og TO.  
 


