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Bokmål 
 
Oppgavesettet består av 6 sider 
 
Viktige opplysninger:  
 
Oppgavene vurderes under ett og teller omtrent like mye hver. I den samlede 
vurderingen teller atferdsfag, humanbiologi og samfunnsmedisin 20 % hver. 
Statistikk teller 40 %. 
 
NB: Oppgavene i hvert fag begynner på ny side. Start også besvarelsen av hvert fag 
på nytt ark, slik at besvarelsen kan deles i 4 deler, etter fag.  
 
Skriv helst med kulepenn, eventuelt med blyant. Rettinger i teksten gjøres med 
overstrykninger, ikke med viskelær eller retteblekk. Trykk så hardt at du får leselige 
kopier. Husk at du ikke legger ark for innføring ovenpå hverandre, da vil 
gjennomslaget gå gjennom flere ark, og det blir vanskelig å lese kopien 
 
Hjelpemidler: Kalkulator av typen Citizen SR-270X, statistiske tabeller og 
formelsamling 
 
 
Humanbiologi 

Oppgave 1  
Hva er et sarkomér? (max 4 linjer) 
 
Oppgave 2  
Nevn minst 4 organeller i en eukaryot celle. (svar punktvis, ingen detaljer) 
 
Oppgave 3  
Hvilken tilpasning foregår i nyrene når du er dehydrert? (max 5 linjer) 
 
Oppgave 4  
Hvor dannes immuncellene og hvordan flytter de seg? 
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Atferdsfag 
 
Oppgave 1  
Tillit er viktig i møte med helsepersonell. Beskriv kort opp til fem (5) faktorer som kan føre til at en 
pasient ikke får tillit til deg som lege/ernæringsfysiolog. 
 
Oppgave 2  
Hvilke yrkesroller er viktige for leger og kliniske ernæringsfysiologer? Nevn inntil åtte (8) slike 
roller. 
 
Oppgave 3  
Gjør kort rede for de biomedisinske og biopsykososiale modellene og ved hvilke lidelser de er mest 
viktige (skriv maksimalt 1 side). 
 
Oppgave 4  
Hva er den biopsykososiale modellens viktigste begrensninger (skriv punktvis)? Nevn inntil fire 
punkter (noen av punktene kan være felles for både den biomedisinske og den biopsykososiale 
modellen). 
 
  



 3 

 

Samfunnsmedisin 
 
Oppgave 1  
Hva menes med Helsetransisjon, og hva er drivkreftene bak vår tids helsetransisjon (tiden etter 2. 
verdenskrig) i Norge (nevn fire drivkrefter)? 
 
Oppgave 2  
Diskuter hvilke fordeler befolkingsrettede tiltak for å forebygge fedme har fremfor individuelle 
tiltak, og gi fem eksempler på befolkningsrettede tiltak. 
 
Oppgave 3  
Forklar hva begrepet medikalisering betyr og nevn noen uønskede konsekvenser medikalisering kan 
føre med seg – for enkeltindividet og for velferdssamfunnet. 
 
Oppgave 4  
I en studie av 1000 personer fra Oslo av 65-75 år gamle kvinner og menn var prevalensen av 
diabetes mellitus type 2 (DM type 2) 12%. Hele 60 av totalt 120 personer med DM type 2 var fysisk 
inaktive. Blant de friske var 300 personer inaktive. Benytt to forskjellige assosiasjonsmål til å 
beregne sammenhengen mellom fysisk inaktivitet og DM type 2 (beregning av konfidensintervall 
(KI) kreves ikke). Skriv i en setning hvordan du fortolker estimatene (vi forutsetter at 95% KI ikke 
overlapper verdien 1). 
 
Oppgave 5  
Forklar hva begrepet ‘confounding’ (konfundering) betyr. Kan variable som f.eks. alder og kjønn 
være konfunderende? Forklar hvorfor konfundering vanligvis ikke er et problem i en randomisert 
kontrollert studie (RCT). 
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Statistikk 
 

Del	1:	Sprøytenarkomane	i	Oslo	

 
Oppgave 1  
I en studie med sprøytenarkomane i Oslo har man tatt blodprøver av 168 deltakere og funnet ut av 
119 av disse har hepatitt C. Estimer prevalensen av hepatitt C blant sprøytenarkomane med 
tilhørende 95%-konfidensintervall.  
 
Oppgave 2  
80 av de undersøkte deltagerne var kvinner, og 49 av disse testet positivt for hepatitt C. Vi er 
interessert i å finne ut om andelen med sykdommen er signifikant forskjellig for menn og kvinner? 
Formuler hypotesene og utfør en kji-kvadrat test for å svare på dette.  
 
Oppgave 3  
Den diagnostiske testen som ble benyttet for å teste om deltakerne i studien har sykdommen, har 
sensitivitet 71% og spesifisitet 98.5%. Hva er sannsynligheten for at en tilfeldig valgt deltaker i 
studien som fikk negativt svar faktisk ikke har sykdommen? Hva kaller vi dette målet? Du kan 
bruke prevalensestimatet fra Oppgave 1. 
 
Oppgave 4  
Folkehelseinstituttet oppgir på nettsidene sine at prevalensen for hepatitt C i resten av befolkningen 
er ca 0.5%. Hva er sannsynligheten for at et tilfeldig valgt individ fra resten av befolkningen, som 
nettopp har testet positivt, faktisk har denne sykdommen? Hva kaller vi dette målet?  
 
Oppgave 5  
Deltakerne i studien ble også intervjuet om psykisk helse, og basert på dette intervjuet fikk de en 
individuell score mellom 0 og 100 som var ment å representere størrelsen på de enkeltes eventuelle 
psykiske problemer. Vi tenker oss at denne typen intervju er kalibrert slik at den forventede scoren 
for en tilfeldig valgt norsk innbygger er 30.  
 
Den gjennomsnittlige scoren i denne studien var 48.3, med et standardavvik lik 8.8. Er nivået av 
psykiske problemer blant sprøytenarkomane signifikant forskjellig fra resten av befolkningen? 
Formuler hypotesene og utfør en ett-utvalgs t-test for å svare på dette.  
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Oppgave 6  
Vi er interessert i å se på effekten av et nytt behandlingstilbud for sprøytenarkomane. Etter et forsøk 
der 12 personer fikk denne behandlingen har man observert disse gjennom tre år for å se hvorvidt 
de «sprekker», altså at de starter med heroin igjen. Vi har følgende observasjoner som angir antall 
måneder fra behandlingsstart til personen enten begynte med heroin igjen, eller ble sensurert.  

2,4,5*,7,17,21*,29,36*,36*,36*,36*,36*  

Symbolet ’*’ betyr at det aktuelle tidspunktet angir et sensureringstidspunkt, altså ikke et tidspunkt 
for tilbakefall. Sett opp en levetidstabell basert på tidspunktene ovenfor. Det vil si at vi skal bruke 
tid for tilbakefall istedenfor tid for død. Tabellen skal også ha med antall under risiko (r), Kaplan-
Meier faktoren (hhv 1- 1/r eller 1), og Kaplan-Meier estimatet.  

Oppgave 7  
Anta at en ny sprøytenarkoman får dette behandlingstilbudet. Hva anslår du at sannsynligheten for 
at han fremdeles er rusfri 2 år etter behandlingsstart er? Hint: Du kan tegne en overlevelseskurve.  

	

Del	2:	Influensautbrudd	på	en	britisk	kostskole	

I British Medical Journal (4. mars 1978) ble det rapportert om et utbrudd av influensa på en britisk 
kostskole. Snart etter begynnelsen av vårsemestret ble tre gutter meldt syke med typiske symptomer 
på influensa. I løpet av de neste dagene hadde en stor andel av de 763 guttene ved skolen fått 
infeksjonen. Epidemien var over i løpet av to uker. Senere analyser bekreftet at dette var et 
influensavirus av typen A (H1N1). På figuren på neste side viser kurven med sirkler antallet med 
influensa i løpet av de to ukene.  

Varigheten av infeksjonen (d) er estimert til å være 2.2 dager. På samme måte er transmisjonsraten 
β estimert til 1.66. Husk at β = c ⋅ p, altså at transmisjonsraten tilsvarer antall kontakter per 
tidsenhet ganget med sannsynlighet for smitte ved kontakt.  
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Oppgave 8  
Regn ut det basale reproduksjonstallet R0 for denne epidemien.  

 
Oppgave 9   
Hvor mange gutter måtte være vaksinerte mot denne influensaen for å forhindre en epidemi?  
 
Oppgave 10 
Normalt har influensa et basalt reproduksjonstall i størrelsesorden 1.2 til 1.6. Sammenlign med 
verdien du fant i oppgave 8 og diskuter mulige årsaker til at estimatet fra kostskolen avviker fra 
befolkningsbaserte estimater.  
 

 



Sensorveiledning 
 
 
Humanbiologi 
 
 
Oppgave 1:  
Den minste funksjonelle enheten i muskelcellen og består av ett sett med aktin og myosin sammen 
med to tilhørende Z-skiver. 
 
 
Oppgave 2:  
Cellekjernen, mitokondrier, endoplasmatisk reticulum, Golgi apparat, lysosom og peroxisom.  

Oppgave 3:  

Det produseres lite og konsentrert urin. Vannkanaler settes inn i tubuluscellenes membraner for å 
reabsorbere mer vann. Denne prosessen er hormonregulert. 
 
 
Oppgave 4:  
Immuncellene dannes i beinmargen, og flytter seg via blod og lymfekar til alle steder i kroppen. 
 



Atferdsfag 

 

Oppgave 1 (fra forelesningen): 

1. Være uflidd og ha upassende klær 
2. Avbryte pasienten 
3. Virke likegyldig 
4. Vise at du har dårlig tid 
5. Være påståelig  
6. Være moraliserende 
7. «Late som» om man har fagkompetanse du ikke har. 
8. Gjøre faglige feil i utredning og behandling 
9. Å holde tilbake informasjon 
10. Ikke si unnskyld hvis du har gjort feil 

 

Oppgave 2 (fra forelesningen): 

Følgende 8 fra forelesningen:  

1. Medisinsk ekspert (medical expert) 
2. Kommunikatør (communicator) 
3. Samarbeider (collaborator) 
4. Leder (manager) 
5. Helseforkjemper/talsmann  (health advocate) 
6. Akademiker  (scholar) 
7. Profesjonell  (professional) 

                             (Seven key roles– «Royal college» Canadian doctors) 
                      8. Forvalter/kontrollør (public administer/gate keeper) 
                         - samfunnets interesser 
 

Oppgave 3 (forelesning og boka):  
 
Her må vektes ut fra kandidatens evne til refleksjon over begge modellens grunnlag og anvendelse. 
Den biomedisinske er nødvendig for skolemedisinens forståelse av sykdomsmekanismer og 
utvikling av empirisk, evidensbasert behandling. Den bygger på naturvitenskapelige metoder og 
forskning, og den er kanskje viktigst ved klare somatiske og akuttmedisinske tilstander 
(«maskinfeiltilstander»). Den biopsykososiale modellen er en utvidelse av den førstnevnte og tar 
hensyn til at psykososiale forhold også har betydning både for utvikling av sykdom, for pasientens 
sykdomsatferd og etterlevelse av behandling, og for behandlingsresultat ved flere lidelser. Den 
biopsykososiale modellen bygger også på samfunnsvitenskapelige og humanistiske metoder og er 
spesielt viktig ved kroniske og sammensatte lidelser.  
 
 



Oppgave 4 (s. 18 i boka og noe i forelesningen): 
 

1. Modellen er ikke en fullstendig teori, inneholder ikke spesifikke etterprøvbare hypoteser  
2. Bygger på forskning, men kan ikke gi tilstrekkelig evidensbasert kunnskapsgrunnlag for 

praksis 
3. Modellen må suppleres med klinisk skjønn og praktisk, pragmatisk og/eller erfaringsbasert 

kunnskap 
4. Modellen gir ikke føringer for etiske avveininger 

 
 



Samfunnsmedisin 

Oppgave 1: 

Helsetransisjon er et begrep som beskriver hvordan helsen og sykdomsmønsteret i en befolkning 
forandrer seg ettersom et land utvikler seg sosioøkonomisk. Begrepet består av to komponenter: 
sykdomstransisjon (epidemiologisk transisjon) og demografisk transisjon.  

Helsetransisjon skyldes endringer i livsforhold og miljø som skjer under en samfunnsmessig 
utvikling (sosioøkonomiske endringer, velferdspolitikk, folkehelsetiltak, helseteknologi, samt 
kulturelle- og atferdsendringer). Drivkreftene i en helsetransisjon er således: sosioøkonomiske 
endringer, velferdspolitikk, folkehelsetiltak, helseteknologi, og bak driverne er økonomi en viktig 
og nødvendig faktor. 

Sosioøkonomiske endringer, velferdspolitikk, folkehelsetiltak og helseteknologi fører til at noen 
sykdommer i befolkningen øker, men andre avtar (sykdomstransisjon/epidemiologisk transisjon). 
Endringen i sykdomsbildet skyldes også at befolkningen endrer seg. Ved sosioøkonomisk utvikling 
og avansement vil andelen barn og unge i en befolkning bli mindre, mens andelen eldre øker 
(demografisk transisjon). 

Helsetransisjon i Norge: Dødeligheten av ischemisk hjertesykdom og en del kreftformer har avtatt 
pga. bedre behandling og god helsetjeneste. Andelen eldre i befolkningen øker. Fordi befolkningen 
lever lenger, øker andelen av befolkningen med degenerative sykdommer som demens og 
osteoporose. Den eldre delen av befolkningen har ofte flere sykdomstilstander samtidig. 

 

Oppgave 2: 

Fokus på fedme som et samfunnsansvar tilsier befolkningsrettede tiltak som bygger på at samfunnet 
og miljøet rundt individet skal legge til rette for sunne valg. Det blir lettere for alle, og påvirker 
også de som ikke selv har så mye ressurser til eller interesse for å gjøre livsstilsendringer. 
Individuelle tiltak (som rene informasjonskampanjer) tenderer til å nå de som trenger det minst og 
dermed til å øke sosial ulikhet i helse, men befolkningsrettede tiltak når stort sett alle og har 
potensiale til å utjevne sosiale ulikheter.  

Eksempler: økt skattlegging av usunne matvarer, fjerne moms på frukt og grønt slik at dette blir 
billigere, regulere markedsføring av usunne matvarer, fjerne brusautomater fra offentlige rom 
(særlig skoler), byplanlegging som legger til rette for gange og sykling. 

 

Oppgave 3: 

Medikalisering (se Frich & Fugelli): «at et problem forstås med medisinske begreper, vanligvis som 
en sykdom eller forstyrrelse, eller at man bruker medisinske intervensjoner for å behandle det». En 
samfunnsutvikling med medikalisering innebærer at «stadig mer av kroppen og livet i det moderne 
samfunn blir gjenstand for medisinske diagnoser og behandling». 

Uønskede konsekvenser for samfunnet: Må bruke mye ressurser på helsetjenester, overbelastning 
av helsevesenet – en sykeliggjort befolkning krever rettigheter som pasient; behandling/medisiner 
og kompensasjon, fritak fra plikter. Mindre alvorlige tilstander stjeler ressurser fra de med alvorlige 
diagnoser som virkelig lider. Snevrer inn rommet for hva som er «normalt og akseptert» og skaper 
urealistiske forventninger til helse hos befolkningen. Skjuler tilgrunnliggende samfunnsproblemer 
ved å sette en «medisinsk» merkelapp på problemet. For enkeltindividet: Unødvendig 
sykeliggjøring og lært hjelpeløshet, påfører mennesker skyld og skam når de ikke følger 



helsebudene, noen diagnoser kan medføre stigma, medfører risiko for overbehandling med 
plagsomme eller alvorlige bivirkninger. 

 

Oppgave 4: 

Svar:  
 
 DM FRISK Tot 

Inaktiv 60 300 360 

Aktiv 60 580 640 

Tot 120 880 1000 

 
 
 
          60/360 
PR= -------------- = 1.78 
          60/640 
 
Dvs. Personer som er fysisk inaktive har 1.78 ganger høyere prevalens av diabetes enn de fysisk 
aktive. Man kan ikke snakke om ‘risiko’ da det går frem av oppgaveteksten at det dreier seg om en 
tverrsnittstudie. Man kan også si at de fysisk inaktive har 78% høyere prevalens enn fysisk aktive. 
 
          60 x 580 
OR= -------------- = 1.93 
          60 x 300 
 
Dvs. Personer som er fysisk inaktive har 1.93 ganger høyere odds for diabetes enn fysisk aktive 
personer. Man kan også si at de fysisk inaktive har 93% høyere odds for diabetes enn de fysisk 
aktive. 
 
 

Oppgave 5: 

Konfundering: et uttrykk for at den observerte assosiasjonen mellom en eksponeringsvariabel og 
sykdom helt eller delvis forklares av sammenhengen mellom en tredje variabel og sykdommen. En 
konfunderende variabel (tredje variabel) er assosiert med både eksponering og sykdom. Et ekstra 
pluss gis hvis studenten nevner at den tredje variabelen ikke kan være mellomliggende. 

Randomisering i en RCT fører til at bakgrunnsfaktorene i de gruppene man sammenlikner (for 
eksempel behandling vs. placebo) blir tilnærmet like 
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Oppgave 1. Prevalens p̂ = 119
168

= 0.708. sp =
√

.708(1−.708)
168

= 0.035,

slik at konfidensintervallet er gitt ved (p̂± 2 · sp) = (.638, .778).

Oppgave 2. Hypoteser

H0: p1 = p2
HA: p1 6= p2

χ2 =
168(49 · 18− 70 · 31)2

(49 + 70)(49 + 31)(70 + 18)(31 + 18)
= 6.789.

Siden χ2 > 3.84, forkaster vi nullhypotesen. Alts̊a er det signifikant
forskjellig andel menn og kvinner som er smittet.

Oppgave 3. Målet kalles negativ prediktiv verdi. Bruker Bayes formel
og finner at

NPV =
spes · (1− prev)

(1− sens) · prev + spes · (1− prev)

=
.985 · (1− .708)

(1− .71) · .708 + .985 · (1− .708)
= .583.

Oppgave 4. Målet kalles positiv prediktiv verdi. Bruker Bayes formel,
der prevalensen er .005 og finner at

PPV =
sens · prev

sens · prev + (1− spes) · (1− prev)

=
.71 · .708

.71 · .708 + (1− .985) · (1− .708)

=.192.

Oppgave 5.

H0: µ = 30
HA: µ 6= 30

Ett-utvalgs t-test

t =
X − a
σ

√
n =

48.3− 30

8.8

√
168 = 26.95.

Sl̊ar opp i tabellen for studentfordelingen og ser at p-verdien er mindre
enn 0.01. Det betyr at vi forkaster nullhypotesen. Alts̊a finner vi

1



2 SENSORVEILEDNING

evidens for at den psykiske helsen i denne gruppen ikke er som i resten
av befolkningen.

Oppgave 6. Levetidstabellen blir som følger:

Tidspunkt Antall under risiko K-M faktor K-M estimat
2 12 1− 1

12
.9167

4 11 1− 1
11

.8333
5* 10 1 .8333
7 9 1− 1

9
.7407

17 8 1− 1
8

.6481
21* 7 1 .6481
29 6 1− 1

6
.5401

36* 5 1 .5401
36* 4 1 .5401
36* 3 1 .5401
36* 2 1 .5401
36* 1 1 .5401

Oppgave 7. Sannsynligheten for å sprekke i løpet av to år er 65%.
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Oppgave 8. Det basale reproduksjonstallet er gitt ved:

R0 = c · p · d = β · d = 1.66 · 2.2 = 3.65.
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Oppgave 9. Finner den kritiske vaksinasjonsdekningen:

pcrit = 1− 1/R0 = 1− 1/3.65 = .726

Det betyr at at
763 · 0.726 ' 554

gutter p̊a denne skolen m̊atte ha vært vaksinerte for å forhindre en
epidemi.

Oppgave 10. Estimatet fra kostskolen er høyere enn andre rapporterte
verdier. En grunn til det er at en kostskole er et lite, lukket miljø med
stor kontakt mellom alle elevene hele døgnet.
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