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Bokmål 
 
Oppgavesettet består av 7 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 
Hvor i en eukaryot celle foregår henholdsvis transkripsjon og translasjon? 
 
Oppgave 2 
Hva er en motorisk enhet? 

Oppgave 3 
Hva er reabsorpsjon og sekresjon i nyrene? 
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Atferdsfag 

Oppgave 1 
Møtet mellom lege/klinisk ernæringsfysiolog og en pasient kalles en konsultasjon, hvordan vi 
arbeider med en pasient kalles en klinisk metode. 

a) Hva er forskjellen på en sykdomssentrert og en pasientsentrert konsultasjon? 
b) Hvilke fire elementer består den pasientsentrerte kliniske metode av? 

 
Oppgave 2 
Truls, en gutt på 5 år, er din neste pasient og sitter sammen med sin litt engstelige mor på 
venteværelset. Truls sitter på fanget til sin mor med bamsen sin og virker litt sjenert.  
Kom med fem forslag (punktvis) til hvordan du konkret kan etablere god kontakt med Truls?  
 
Oppgave 3 
Både en lege og en klinisk ernæringsfysiolog har høy grad av profesjonell autonomi.  
a) Hva legger du i dette begrepet? 
b) Gjør rede for hvordan dette kan komme i konflikt med det etiske prinsipp om pasientautonomi?  
c) Hvilke yrkesroller er viktige å bruke for å unngå en slik konflikt? 
(maks ½ side) 
 
Oppgave 4 
Ved hvilke av de følgende lidelsene er den biopsykososiale modellen spesielt viktig for å kunne 
oppnå best mulig forståelse og behandlingsresultat? 
a) Stressutløste mage-tarm plager 
b) Benbrudd med feilstilling 
c) Kronisk slitasjegikt (artrose) 
d) Akutt hjertestans 
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Samfunnsmedisin 
 
Oppgave 1 
Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer helse som en tilstand av fullstendig psykisk, fysisk, 
sosialt og åndelig velvære. Angi to fordeler og to ulemper med denne definisjonen? 
 
Oppgave 2 
Gi eksempler på strukturelle faktorer (faktorer i samfunnet) som har vært med på å drive frem den 
globale fedmeepidemien, og forklar kort hvordan de har bidratt? (Minst 3 eksempler) 
 
Oppgave 3 
Basert på to tverrsnittstudier utført med 10-års mellomrom ble det funnet at prevalensen av 
Alzheimers sykdom for personer eldre enn 65 år har øket fra 8% til 10%. På bakgrunn av det du har 
lært i epidemiologiundervisningen, angi minst tre forklaringer på en slik økning (vi er ikke ute etter 
spesifikke risikofaktorer for Alzheimers sykdom). 
 
Oppgave 4 
I en befolkningsstudie følger man 10.000 kvinner og menn med alder 60-70-år i 10 år. Ved oppstart 
av studien hadde ingen av disse aldersdemens (‘friske’). Man fant ved oppstart av studien at 2000 
av deltakerne hadde høyere kroppsmasseindeks (KMI) enn normalt. Av de 2000 utviklet 60 
personer Alzheimers sykdom, mens 40 av de resterende 8000 utviklet Alzheimers sykdom. 
Hva er insidensen av Alzheimers sykdom hos 60-70-åringer etter 10 år?  
Benytt to forskjellige assosiasjonsmål til å beregne sammenheng mellom høy KMI og Alzheimers 
sykdom, og skriv i to setninger hvordan disse assosiasjonsmålene fortolkes. Det skal ikke beregnes 
konfidensintervall eller p-verdi. 
 
Oppgave 5 
I forbindelse med bruk av tester for å stille en diagnose, for eksempel mammografi for å oppdage 
brystkreft, kan man beregne ‘prediktiv verdi for positivt testresultat’. Altså, sannsynligheten for at 
en kvinne som har positivt funn ved mammografi (mulig kreft) virkelig er syk.  
Hvilken betydning har sensitivitet og spesifisitet (testens egenskaper) og prevalens av sykdom for 
prediktiv verdi for positivt testresultat? 
Hvordan vil en tests positive prediktive verdi endres hvis man utfører testen blant en generell 
befolkning og blant pasienter som henvender seg med subjektive symptomer hos fastlegen 
(allmennpraksispopulasjon)? 
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Statistikk 
 
Vi skal se på pasienter med en spesiell kreftdiagnose som i følge de nasjonale retningslinjene skal få 
tilbud om strålebehandling. Det har imidlertid kommet opp en ny eksperimentell behandling som 
man har stor tro på at skal forbedre prognosen for pasientene. På sykehuset du jobber har det derfor 
blitt satt i gang en liten randomisert studie der 20 pasienter fikk strålebehandling, mens 17 pasienter 
fikk den eksperimentelle behandlingen. Vi er interessert i å sammenligne dødeligheten for de to 
gruppene. Etter tre år ser vi at 11 av pasientene som fikk strålebehandling, og 9 av pasientene som 
fikk den eksperimentelle behandlingen fremdeles er i live. Ingen ble sensurert i denne perioden. 
 
Oppgave 1 
Beregn andelen av pasientene som dør før tre år etter å ha fått den eksperimentelle behandlingen. 
Regn ut et 95 %-konfidensintervall for denne andelen. 
 
Oppgave 2 
Sett opp krysstabell og beregn relativ dødelighet, altså risikoen for at en pasient som får den 
eksperimentelle behandlingen dør før tre år, delt på risikoen for at en pasient som får 
strålebehandling dør før 3 år. 
 
Oppgave 3 
Beregn et 95 % konfidensintervall for den relative dødeligheten. Kan vi si at den eksperimentelle 
behandlingen er bedre enn strålebehandling? 
 
 
En oppsummering av pasientjournalene viser at flere av de som fikk den eksperimentelle 
behandlingen ikke døde av kreft, men av blodpropp. Etter noe leting i forskningslitteraturen finner 
vi en artikkel som viser at en behandlingsmetode som ligner på den eksperimentelle behandlingen 
vi er interessert i, ser ut til å føre til økt risiko for blodpropp for en gruppe pasienter som har en 
spesiell genotype. INR er en blodprøveverdi som sier hvor lang tid det tar før blodet koagulerer. 
Denne verdien forventes å være 1.0 for normale individer, men i artikkelen har de funnet ut at 
individene med den aktuelle genotypen har lavere verdier, som igjen kan antas å føre til økt risiko 
for blodpropp. 
 
Oppgave 4 
I artikkelen har de målt INR-verdier for 121 pasienter som både har den aktuelle genotypen og får 
en tilsvarende behandling. De viser et normalitetsplot (qq-plot) for INR-verdiene. Er målingene 
normalfordelte? Begrunn svaret. 
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Oppgave 5 
I denne artikkelen er det utført en ett-utvalgs t-test for å undersøke om den forventede INR-verdien 
for disse pasientene er ulik den forventede verdien for normale individer. Hvilke kriterier må i 
utgangspunktet være oppfylt for at vi kan bruke en ett-utvalgs t-test? Er det OK å bruke testen i 
denne situasjonen? Begrunn svaret. 
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Oppgave 6 
Gjennomsnittlig INR-verdi er 0.76 og standardavviket er 0.59. Formuler null-hypotesen og 
alternativhypotesen og utfør t-testen. Hvorfor kan forfatterne si at denne gruppen ikke har normale 
INR-verdier? 
 
 
Basert på dette funnet ønsker vi å undersøke om den eksperimentelle behandlingen har bedre effekt 
enn den vi opprinnelig fant, dersom den bare brukes på pasienter som ikke har denne genotypen. Vi 
vil sette i gang et nytt randomisert forsøk med slike pasienter, der en gruppe får strålebehandling, 
mens den andre gruppen får den eksperimentelle behandlingen. 
 
Oppgave 7 
Anta at strålebehandlingen vil ha samme effekt som vi fant i den opprinnelige studien (oppgave 1-
3). Hvor mange pasienter bør vi ha med i hver gruppe dersom vi tror at den eksperimentelle 
behandlingen vil halvere 3-års dødelighet i forhold til strålebehandlingen? Du skal bruke 80% 
styrke og 5% signifikansnivå. 
 
 
Sykehuset utfører nå en slik studie der 71 pasienter uten genotypen får strålebehandling, og 74 uten 
genotypen får den eksperimentelle behandlingen. Etter 3 år er 34 i gruppen som fikk 
strålebehandlingen, og 53 i gruppen som fikk den eksperimentelle behandlingen, fremdeles i live. 
 
Oppgave 8 
Sett opp en krysstabell med resultatene fra studien. Hvilke betingelser må være oppfylt for at vi skal 
kunne benytte en kjikvadrat-test for å avgjøre om det er signifikant forskjellig dødelighet ved 3 år 
for pasientene i de to behandlingsgruppene. 
 
Oppgave 9 
Utfør en kjikvadrat-test for å avgjøre om det faktisk er signifikant forskjellig dødelighet ved tre år i 
de to gruppene. Du skal benytte 5% signifikansnivå. 
 
 
En kollega lurer på om det kanskje er slik at ulempene og fordelene med den eksperimentelle 
behandlingen utligner hverandre i gruppen med genotypen. Altså at det er noen i denne gruppen 
som lever lenger siden behandlingen holder kreftsykdommen mer i sjakk, samtidig som det er flere 
som dør på grunn av blodpropp, men at de i gjennomsnitt ender opp med samme dødelighet som for 
strålebehandlingen. 
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Siden vi ikke har gjort en studie med bare pasienter som har denne genotypen, blir vi nødt til å 
spekulere litt for å svare på dette spørsmålet. I forskningslitteraturen finner du at 41 % av 
befolkning har den aktuelle genotypen. Samtidig så vi i den siste studien at 53 av 74 pasienter uten 
genotypen, som fikk den eksperimentelle behandlingen, var i live etter 3 år. 
 
Oppgave 10 
Anta at dødelighet etter den eksperimentelle behandlingen for pasientene med genotypen er den 
samme som for pasientene som fikk strålebehandling i den opprinnelige studien. Hvor stor andel 
døde ville du i så fall forvente å se dersom vi ga den eksperimentelle behandlingen til alle med 
denne kreftdiagnosen, uten å ta hensyn til om de har den aktuelle genotypen eller ikke? Sammenlign 
med det du fant i Oppgave 1. 
(Hint: her kan det være lurt bruke de elementære sannsynlighetsregnereglene og hendelsene A: 
’pasienten har genotypen’, og B: ’pasienten dør før tre år’.) 
 



Sensorveiledning 
 
Humanbiologi 
 
Oppgave 1 
Transkripsjon foregår i cellekjernen, mens translasjon forgår i cytosol. 
 
Oppgave 2 
Et motonevron og alle de tilhørende muskelfibrene. 
 
Oppgave 3 
Reabsorpsjon er prosessen når stoffer som er filtrert i glomerulus taes opp fra 
lumen i tubulussystemet og enten går gjennom eller mellom cellene, videre inn i 
interstitiet for så å ende i kapillærer som omgir tubulussystemet.  Sekresjon er den 
motsatte prosess, der oppløste stoffer kan fraktes fra kapillærene, mellom eller 
gjennom tubuluscellene og så ende opp i lumen. 
 
 
Atferdsfag 
 
Oppgave 1 
Fra forelesningen 

a) Ved den første er fokus på en definert sykdom som både lege og 
pasient er enige om. Ved den andre definerer pasienten hva som skal 
tas opp i konsultasjonen, uten at legen vet dette på forhånd.  

b) De fire elementene i den pasientsentrerte kliniske metode:  
• Få fram hvorfor pasienten kommer 
• Få fram pasientens oppfatninger og bekymringer om problemet 
• Få fram pasientens forventninger til hva som skal gjøres 
• Legens medisinske agenda: diagnostikk og behandling   

 
 
Oppgave 2 
Fra forelesningen 

• Tilpass din kommunikasjon til barnets alder 
• Håndhils på Truls; før foreldrene 
• Hils på bamsen 
• Engasjer Truls i lek/ ha en leke i lomma du kan bruke 
• Bøy i knær/ gå ned på barnets nivå 
• Ha god tid, ikke forhast deg 
• Spør hva Truls heter, husk det 
• Vær rolig, vennlig, avslappet (også ansikt) 
• Snakk direkte til, ikke om/over Truls 
• Skap trygghet og tillit 

o Etabler tillit hos foreldre 

 
 
 



Oppgave 3 
Forelesning + kap 2 i Medisinsk etikkbok 
a) Profesjonell autonomi vil si at legene/kliniske ernæringsfysiologer har høy grad 
av egen styring på hvilke tiltak og behandling de skal iverksette ovenfor den 
enkelte pasient. (Dette er for best å kunne møte den enkelte pasients individuelle 
behandlingsbehov med den beste medisinske ekspertise) 
b) Hvis pasienten har en annen oppfatning om hva som er den beste behandling for 
seg enn det legen/ernæringsfysiologen har, vil dette kunne føre til en konflikt.  
c) Legens/ernæringsfysiologens evne til kommunikasjon og samarbeid vil her 
kunne være helt avgjørende, ved siden av tilstrekkelig medisinsk ekspertise og 
kunnskap («medical expert»). Altså yrkesrollene kommunikator 
(«communicator») og samarbeidspartner («collaborator»). 
 
 
 
Oppgave 4 
 
Forelesning 
Den biopsykososiale modellen er spesielt viktig for å kunne forstå og behandle 
sammensatte og/eller kroniske lidelser og mindre viktig ved typiske akutte 
«maskinfeil-lidelser» (her er a) og c) de riktige alternativene) 
 
 
 
 
 
Samfunnsmedisin 
 
Oppgave 1  
Fordeler: Erkjenner at helse innebærer flere livsaspekter enn bare det biologiske. 
Gir rom for det individuelle aspektet ved helse. Kan åpne opp for innsats på mange 
arenaer. Ulemper: Medikalisering. Utopisk og uoppnåelig, dvs lite håndterbart og 
lite målbart. 
 
Oppgave 2 
Strukturelle faktorer som former handlingsrommet vi tar valg i; «drivers» av 
fedmeepidemien:  
• «systematic drivers», globale eller bakenforliggende faktorer som påvirker 

samfunnet (eks: store transnasjonale matvareselskaper (gjør energirik, 
næringsfattig mat tilgjengelig verden over, ikke minst i LMIC), 
urbanisering (mer tilgjengelig «fast food» og mindre fysisk arbeid) og 
teknologisk utvikling (mer stillesitting))  

• «environmental drivers» relaterer mer til samfunnsoppbyggingen (eks: 
tilgjengelighet av ulike matvarer i en by, muligheter til å være fysisk aktiv i 
nærmiljøet).  

 
  



Oppgave 3 
Øket insidens; øket overlevelse av de syke; økning i antall av de aller eldste; 
metodologiske forklaringer (endret diagnostiske kriterier) 
 
Oppgave 4 
Insidensen er 100/10000, eller 10/1000, eller 1% over 10 år;  
RR= 6.0; Personer med høy KMI har 6.0 ganger høyere risiko for Alzheimers 
sykdom enn de med normal eller lavere KMI. 
OR=6.2; Personer med høy KMI har 6.2 ganger høyere odds for Alzheimers 
sykdom enn de med normal eller lavere KMI. 
Absolutt risiko er 2.5% (prosentpoeng) Personer med høy KMI har 2.5 
prosentpoeng høyere risiko for Alzheimers sykdom enn personer med normal eller 
lavere KMI 
 
Oppgave 5 
Prediktiv verdi for positivt testresultat avhenger av testens egenskaper (sensitivitet 
og spesifisitet), og prevalensen av sykdom. 
 
Prediktiv verdi for positivt testresultat: 
- øker med økende prevalens av sykdom 
- øker hvis man forbedrer den diagnostiske testen (mammografitesten) til å 
bli mer nøyaktig, dvs. man ønsker å ha en test med høy sensitivitet og spesifisitet. 
 
Det er høyere prevalens av sann sykdom i allmennpraksispopulasjonen, og dermed 
vil positiv prediktiv verdi være høyere enn i en generell populasjon. Hvis man 
tester positivt vil sannsynligheten for sann sykdom være større i 
allmennpraksispopulasjonen enn i den generelle populasjon. 
 
 



LØSNINGSFORSLAG STATISTIKK

Oppgave 1. p̂ = 8/17 = 0.47.

sp =
√

p̂(1−p̂)
n

= 0.12.

Konfidensintervall: p̂± 2sp = (0.23, 0.71).

Oppgave 2. Krysstabell:

Eksperimentell Str̊aling
Døde 8 9
I live 9 11

Relativ dødelighet: 8/17
9/20

= 1.05.

Oppgave 3. Konfidensintervall for relativ risiko:

SRR =
√

1
8

+ 1
9
− 1

17
− 1

20
= 0.36.

Konfidensintervall: (RRe−1.96SRR , RRe1.96SRR) = (0.52, 2.13). Nul-
lverdien, som er 1.0, ligger i konfidensintervallet. Det betyr at vi ikke
kan forkaste nullhypotesen om at relativ dødelighet er 1. Alts̊a kan vi
ikke si at den eksperimentelle behandlingen er bedre enn str̊alebehandlingen.

Oppgave 4. Disse målingene er ikke normalfordelte siden punktene i
qq-plottet avviker systematisk fra den rette linjen.

Oppgave 5. I utgangspunktet krever vi at observasjonene må være
uavhengige og normalfordelte. Sentralgrensesetningen sier at dersom
man har mange nok uavhengige observajoner vil gjennomsnittene være
normalfordelt selv om de opprinnelige observasjonene ikke er det. Det
vil is̊afall bety at vi kan fravike kravet om normalfordelte observasjoner
for t-testen. 121 uavhengige individer er mange nok, s̊a det vil være
OK å utføre en t-test i denne situasjonen.

Oppgave 6.

H0: µ = 1.0
H1: µ 6= 1.0

t =
X − a
s

√
n =

0.76− 1.0

0.59

√
121 = −4.47.

Sl̊ar opp i tabellen for studentfordelingen med 120 frihetsgrader og
finner at siden t > 2.617, er p-verdien mindre enn 2 · 0.005 = 0.01, s̊a
vi forkaster nullhypotesen. Det betyr igjen at denne gruppen ikke har
normale INR-verdier.

1
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Oppgave 7. La p1 = 9/20 = 0.45 og p2 = 9/20 ∗ .5 = .225. Antall
individer i hver gruppe er gitt ved formelen

p1(1− p1) + p2(1− p2)
(p2 − p1)2

· 7.9 = 65.83.

Vi runder opp, og finner at vi trenger 66 individer i hver gruppe.

Oppgave 8.

Eksperimentell Str̊aling
Døde 21 37
I live 53 34

Betingelsen er 1) at observasjonene er uavhengige, og 2) de forvent-
ede verdiene i hver celle man ville se dersom det ikke var en forskjell
er større en 5. I tillegg må vi egentlig anta at ingen av individene
blir sensurert i denne studien. Is̊afall måte vi ha brukt teknikker fra
levetidsanalyse.

Oppgave 9.

H0: p1 = p2
H1: p1 6= p2

χ2 =
N(ad− bc)2

(a+ b)(a+ c)(b+ d)(c+ d)
= 8.50

Sl̊ar opp i tabellen for χ2-fordelingen med 1 frihetsgrad og ser at tes-
tutfallet er større 6.63, s̊a p-verdien er mindre enn 0.01. Alts̊a må
vi forkaste H0, s̊a vi ser at den eksperimentelle behandlingen har en
signifikant effekt i denne gruppen.

Oppgave 10. Vi har at P (A) = 0.41, P (B|A) = 21/74 = 0.28 og
P (B|A) = 9/20. De elementære regnereglene for sannsynlighet gir at

P (B) =P (B ∩ A) + P (B ∩ A)

=P (B|A)P (A) + P (B|A)(1− P (A)).

Setter inn tallene ovenfor, og ser at P (B) = 0.35. Det er noe lavere
enn dødeligheten for den eksperimentelle behandlingen vi fant i den
opprinnelige studien, men samtidig innenfor konfidensintervallet.
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