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Hemtenta:Psykiska sjukdomar, kriser och stress.
Ni ska göra en hemtenta, då ni besvara tre av de fem frågorna. Använd i första hand läroboken, men 
det är inte fel att använda annat material om ni noggrannt anger alla källor. Skriv gärna ut frågan i 
svaret.
Omfång: Max 4 sidor normalt radavstånd 12punkter
Inlämning: senast den 10e mars
Alla inlämningar görs via it´s learning inga inlämningar i handen eller på mailen.

Fråga 1: stress.
1. Förklara först negativ stress ur ett biologiskt perspektiv. 2.Förklara varför det i  Ebbas fall föreligger 
större risk än i Frasses fall att drabbas av negativ stress och i sin förlängning 
utbrändhet/utmattningsdepression. F Tänkbara begrepp som du kan använda är olika stressorer, 
stresshanteringsstrategier, sambandet mellan egenkontroll och krav, manligt och kvinnliga villkor. Skilj 
på det individuella(psykolgiska) och samhällsfaktorer (sociala) . 

- Ebba 33år och är undersköterska på halvtid på ett äldreboende och har ett vikariat. Hon är 
ensamstående med två småbarn. Hon är engagerad i jobbet, men på senare tid har det gjorts organisatoriska 
förändringar som ger Lena mindre tid till patientkontakt, enformigare arbetsuppgifter och allt mindre tid till 
raster. När Lena inte jobba så ska hon hinna ta hand om sina småbarn fyra år och ett år, först på kvällen kan 
hon koppla av framför TVn och några glas lådvin.

- Frasse år 47 år och gift med Erika som han har två barn i övre tonåren. Frasse jobbar på sin 
egen reklambyrå. Han arbetar i allmänhet 65 timmar i veckan, men två gånger om året kan han ta två längre 
semester i Thailand med familjen under jul och påsk (visserligen tvingas ungarna skolka från skolan, men det 
får man ta). Han gillar sitt kreativa och spännande jobb, på sin fritid tränar Frasse och är mycket 
filmintresserad.

Fråga 2: Stress och stresshantering:
Företaget företaget har stora problem med att de anställda bli sjukskrivna p g a 
allehanda stress symtom. Du anlitas som konsult. Var skulle du söka förklaringarna till 
de många sjukskrivningarna och varför just dessa? Vad skulle du föreslå för åtgärder för 
att minska stressen.

Fråga 3: Diagnoser
- Harry 46år är en nöjesprofil och en känd fixare i Ystad. Han har ordnat rockfestivaler, drivit 

flera krogar och syns ofta ute i vimlet. Under de senaste åren har han förändrats mycket som 
person. Långa perioder är han nedstämd, sluten och dyster, för att snabbt svänga om till att bli 
uppjagad, rastlös och pratsam. Under dessa perioder kan han vara igång dygnet runt och skriva 
kontrakt, köpa bilar och dyra statusprylar till synes impulsivt. Han är också lättstött och hans 
olika ”idéer” saknar oftast en verklighetsförankring och en långsiktig planering. Efter ett tag 
känner Harry stor ånger för sitt beteende och sina handlingar, han har till och med talat om att 
ta livet av sig.

a) Vilken diagnos kan Harry tänkas ha? Använd DSM IV (googla) Förklara 
grundligt.

b) Förklara hur man med diagnosen kan göra skillnad på deprimerad vs bara vara 
ledsen ellet vara en psykopat kontra att varaen otrevlig typ.



c) Att sätta en diagnos är ett sätt att visa på skillnaden mellan normalt, sjukt och 
störningar. Vad finns det för fördelar med en diagnos för patienten? Vilka 
problem och svårigheter finns det med diagnoser? Hur skulle man kunna 
minimera dessa svårigheter? 

Fråga 4.
Orsaker till psykiska störningar är ett komplicerat område inom psykologin. Välj en 
psykisk störning som vi har berört. 

 a) Ange två förklaringar till att man kan drabbas. Varav en förklaring måste vara 
biologisk och förklaras grundligt.

 b) Stress- och sårbarhetsmodellen är en modell för att påvisa på relationen mellan 
arv och miljö. Hur kan du använde den i ditt exempel. 

 c) Utifrån vad du tagit reda på om orsaker, skulle du vilja påstå att det finns en 
slagsida åt biologiska eller psykologiska/sociala orsaker. Hur tänker du? Försök 
motivera dig!

Fråga 5: Formulera en egen fråga!!
tips använd gärna frågorna från 4a – hörn övningen men tänka på att underbygga med faktaoch sånt du 
lärt dig).

• Det är fel att de som blir klassade som psykiskt sjuka slipper fängelse.
• Vad som betraktas som psykisk sjukdom beror på kulturen och samhället vi lever i.
• Det är sätt att vara coolt att må psykiskt dåligt
• Att man alltid måste vara full för att träffa folk ute är ofta ett tecken på att han eller hon mår 

dåligt
• Det kan vara friskt att vara sjuk!
• Det är medias fel att vissa får anorexi
• Psykiska sjukdomar är någon man ärver
• Människor känner efter i vårat samhälle för mycket det är därför de mår dåligt
• Det är ett psykiskt sjukt beteende att slå sönder saker på stan när man är arg.
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