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Utlevering: 13, november

Innleveringsfrist: 20, november kl. 11.00

Besvarelser leveres til K.R. Wangenpfl forelesning eller i hans posthylle (3. etasje i Harald
Schjelderups hus). Innlevering er ikke obligatorisk. Besvarelsene mi vrre plfort navn.

Oppgaven vil bli gjennomgfitt 27. november kl. 14.15-16.00 i seminarrom 1, Harald
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Institutt for helseledelse og herseskonomi
Universitetet i Oslo

Kontinuasjonseksamen mandag 30. januar 2006:

HSTATI I0I - Innfsring i statistikk

Tid: 09.00-13.00 (4 timer)

Tillatte hjelpemidler under eksamen: kalkulator, formelsamling og tabeller.

Sensur faller senest mandag 20. februar 2006, se oppslag pa tavlen utenfor
Institutt for helseledelse og helseokonomi, ForskningiveiJn zs. Resultatene
vil ogsi vere tilgjengelige p[ studentweb.

serrsuren regnes som mottattav studenten nar den blir hengt opp, dersom
ikke gyldig fravar kan dokumenteres.

, Kandidaten skal levere b6de originalen og kopien av besvarelsen.

Husk i skrive ned kandidafirummeret ditt et sted si du har det nir sensuren
sl6s opp.

LYKKE TIL!



Kontinuasjonseksamen HSTAT1101 2005 (ianuar 2006)

Alle oppgavene skal besvares.

Oppgavel

Man snsker 6 studere om overvekt pflvirker risikoen for & ffi en sykdom X. Man studerer
en spesiell populasjon p& 100.000 mennesker, og i denne populasjonen regner man med
at30Yo er overvektige. I lopet av et ir er det473 i denne populasjonen som fhr sykdom X,
og av disse er 189 overvektige.

a) Estimer sannsynligheten for i fb sykdom X i lopet av et &r for en overvektig
person i denne populasjonen. Beregn et konfidensintervall for sannsyrligheten.

b) Estimer sannsynligheten for i fb sykdom X i lopet av et Ar for en person som ikke
er overvektig i denne populasjonen. Beregn ogsfl her et konfidensintervall.

c) Nedenfor skal du gjore en statistisk test av om overvekt pivirker sannsynligheten
for i ffl sykdommen X. Hva er nullhypotesen, og hva er den alternative hypotesen
i en slik test? Hvis du kommer til at du ikke kan forkaste nullhypotesen, er det da
bevist at overvekt ikke gir hoyere risiko for sykdommen X? Forklar. Hvis du
kommer til at du kan forkaste nullhypotesen, er det da bevist at overvekt er en
&rsak til sykdommen X? Forklar.

d) Gjar en statistisk test av om overvekt pivirker sannsynligheten for 6 fb
sykdommen X.

Oppgave 2

Et kontorbygg har store problemer med de 3 heisene som finnes i bygget. For hver heis
regner man med at det til enhver tid er 20o/o sannsynlighet for at den er ute av funksjon.

a) Hva er sannsynligheten for at alle heisene i bygget fungerer?
b) Hva er sannsynligheten for at nayaktig2 av heisene fungerer?
c) Gitt at du vet at minst en av heisene er ute av funksjon, hva er sannsynligheten for

at alle er ute av funksjon?
d) Hvilke forutsetninger mi du gJsre for 6 gJarc beregningene over? Er

forutsetningene reali sti ske?

Oppgave 3

For kreftformen Y finnes det en test som kan brukes i screening-undersskelser. For de
som har Y er testen positiv i 95% av tilfellene, mens for de som ikke har Y er testen
positiv i l% av tilfellene. Vi regner at prevalensen av Y et 0.lYo.

a) Gitt at en person som er innkalt til screening fbr en positiv test, hva er
sannsynligheten for at han har Y?

b) Gitt at en populasjon pi 100.000 personer blir sendt til screening, hvor mange
personer med Y kan man forvente seg at ikke blir oppdaget under screeningen?



Oppgave 4

Et sykehus snsker 6 finne et anslag for hvor stor andel av pasientene som er fornoyd med
sykehusmaten. De tror at omtrent 50Yo av pasientene er fornoyde, men de snsker &
estimere andelen mer nsyaktig, slik at de kan v&re rimelig sikker pi at den sanne andelen
ligger innenfor il- 5a av den andelen de ansl&r. Omtrent hvor mange tilfeldig utvalgte
pasienter bar de sporre for & oppn6 denne graden av sikkerhet?

Oppgave 5
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Linear Regression
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Figuren over viser et spredningsdiagram laget i SPSS. Variablene A og B har blitt milt
for 4l "objekter", og diagrammet illustrerer disse dataene.

a) Er korrelasjonen mellom A og B positiv eller negativ? Hvilken variabel har stsrst
standardawik: A eller B?

b) I figuren er det lagt inn en regresjonslinje, laget med minste kvadraters metode.
Fortell hva som er den presise definisjonen for en slik linje, og hvordan man kan
beregne parametrene for den.


