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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  
Hvordan fører aksjonspotensialer i muskelmembranen til f. eks. en skjelettmuskel til 
muskelkontraksjon? 
 
Oppgave 2  
Hvor i en eukaryot celle foregår henholdsvis transkripsjon og translasjon? 
 
Oppgave 3  
Hvilken tilpasning foregår i nyrene når du er dehydrert? 
 
Oppgave 4  
Beskriv kort to typer overflateepitel, gjerne med en tegning. 
 
Oppgave 5  
Hvordan transporteres karbondioksid fra kroppens celler og ut til alveolene? 
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Atferdsfag 
 
Oppgave 1 
Du er vikar for en fastlege eller tannlege. Torun Johansen, 59 år, er din neste pasient. Du 
har ikke møtt Torun før, men har forberedt deg godt ved å se i hennes journal.  
I følge BIO-modellen, hvordan ville du gått frem for å få en god start på konsultasjonen 
med Torun? Kom med 5 konkrete forslag for hvordan du ville gå frem med å få en god 
start. (Skriv maks 1 side og gjerne punktvis) 
 
Oppgave 2 
Du merker at Torun Johansen er litt nervøs. Nevn 6 ting du kan gjøre for at Torun skal få 
tillit til deg som behandler. (Skriv maks 1/2 side og gjerne punktvis) 
 
Oppgave 3  
Under B’en i BIO-modellen er ett av punktene «Legge en plan for samtalen». Beskriv kort 
fire gevinster ved å legge en plan for samtalen (skriv maks ½ side). 
 
Oppgave 4 
Den kanadiske legeforeningens syv yrkesroller for leger/helse-profesjoner er følgende: 
Medisinsk ekspert, kommunikatør, samarbeider, leder, helseforkjemper/talsmann, 
akademiker, profesjonell.  
Velg de tre rollene du mener er viktigst for å drive effektivt forebyggende (preventivt) 
helsearbeid – og forklar hvorfor. Du kan velge mellom forebyggende helsearbeid enten i et 
folkehelseperspektiv eller i møte med en pasient – gjør klart hva du velger. (Skriv Max 1 
side) 
 
Oppgave 5 
Lege- og tannlegeyrket er begge et eksempel på en vellykket profesjon. Hva kjennetegner 
en profesjon? 
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Samfunnsmedisin  
 
Oppgave 1 
Angi om hvert av følgende utsagn (punkt a-d) er riktig eller galt: 
a) Sosioøkonomiske endringer, velferdspolitikk, folkehelsetiltak, helseteknologi og 
kulturelle- og atferdsendringer er drivkrefter bak helsetransisjonen i Norge etter 2. 
verdenskrig; 
b) Ikke-smittsomme sykdommer (NCD) er ‘topp tre’ av sykdommer og skader som fører til 
død Globalt og i Norge; 
c) Kroppsmasseindeks (KMI) beregnes som følger: (vekt i kg) / (høyde i meter)2; 
d) Den globale økningen i kroppsmasseindeks (KMI) etter 1980-tallet skyldes 
hovedsakelig økning i KMI i rurale områder (ikke i byer). 
 
Oppgave 2 
Angi om hvert av følgende utsagn (punkt a-d) er riktig eller galt: 
a) Et tverrsnittsdesign egner seg for å estimere prevalens av sykdom; 
b) Et kohortedesign er bedre egnet enn et tverrsnittsdesign for å estimere sammenhengen 
mellom eksponeringen ‘overvekt’ og utfallet ‘diabetes’; 
c) I en randomisert kontrollert studie (RCT) unngår man feilkilden ‘konfundering’; 
d) Ved å ha et stort nok antall deltakere i en studie unngår man seleksjonsproblemer 
(seleksjonsbias). 
 
Oppgave 3 
a) Hva menes med "seleksjon" når vi snakker om sosiale ulikheter i helse? 
b) Gi eksempler på to ulike former for seleksjon (et eksempel på hver). 
 
Oppgave 4 
I en studie av 1000 65-75 år gamle kvinner og menn fra Oslo var prevalensen av diabetes 
mellitus type 2 (DM type 2) 12%. Hele 60 personer av totalt 120 med DM type 2 var fysisk 
inaktive. Blant de friske var 300 personer inaktive. Beregn sammenhengen mellom fysisk 
inaktivitet og DM type 2 (beregning av konfidensintervall (CI) kreves ikke). Skriv i en 
setning hvordan du fortolker estimatet (vi forutsetter at 95% CI ikke overlapper null-
verdien). 
 
Oppgave 5 
Det norske begrepet sykdom er svært vidt. På engelsk har de begrepene illness, 
disease og sickness som viser til litt ulike fenomener. Hva betyr de tre termene?  
Du planlegger å gjennomføre en kvalitativ studie for å finne ut om (KMI>30) kan defineres 
som sykdom basert på de tre termene (illness, disease og sickness). Hvilke tre grupper av 
mennesker ville du intervjue? (max ½ side) 
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Statistikk 
 
Du skal planlegge en studie på et nytt blodtrykksenkende medikament blant slagrammede 
pasienter (pasienter som har overlevd et slag). Medikamentet skal sammenlignes med 
standard behandling i en randomisert parallellgruppe studie. Vi måler effekten i form av 
redusert systolisk blodtrykk etter seks ukers behandling. For planleggingen får du vite at 
en gjennomsnittsforskjell på 5 mmHg ansees for å være klinisk interessant. Videre får du 
vite at man antar et standardavvik (SD) på 12 mmHg i begge gruppene. Studien skal ha 
90% styrke og 5% signifikansnivå skal benyttes. 
 
Oppgave 1 
Hvor mange pasienter må inkluderes i studien? 
 
Studien gjennomføres med 150 pasienter i hver gruppe. I gruppen som fikk 
standardbehandling ble blodtrykket redusert med i gjennomsnitt 10 mmHg (SD = 9 
mmHg), mens i gruppen som fikk det nye medikamentet ble blodtrykket i gjennomsnitt 
redusert med 12 mmHg (SD = 8 mmHg). 
 
Oppgave 2 
Sett opp en nullhypotese og en alternativ hypotese, og test for en mulig effekt av det nye 
medikamentet. Bruk 5% signifikansnivå. Hvordan vil du konkludere? Tenk gjerne litt utover 
konklusjon om statistisk signifikans. 

 

Forskerne som står bak studien er interessert i å følge opp pasientene videre og registrere 
såkalte «harde endepunkter». Vi følger pasientene i fem år og teller opp antall nye 
slagtilfeller i de to behandlingsgruppene. Dette gir opphav til følgende tabell (noen 
pasienter har droppet ut underveis i begge grupper): 

 Standard behandling Ny behandling Totalt 

Nytt slag 40 35 75 

Ikke nytt slag 95 105 200 

Totalt 135 140 275 
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Oppgave 3  
Beregn relativ risiko (RR) for nytt slag basert på ny behandling sammenlignet med 
standard behandling, med tilhørende 95% konfidensintervall.  
 
Oppgave 4 

Gi en fortolkning av den estimerte RR med tilhørende konfidensintervall. Vil du si at ny 
behandling fører til en redusert risiko i dette tilfellet? 
 
Oppgave 5  
Man vil ofte være interessert i å studere undergrupper. Hvis vi deler opp materialet vårt 
basert på etnisk tilhørighet får vi tre tabeller som den over. Hvis vi nå er interessert i å 
teste for en mulig sammenheng mellom eksponering og utfall i hver enkelt undergruppe vil 
vi gjennomføre tre hypotesetester. La oss anta at vi bruker 5% signifikansnivå i hver av 
disse testene. Hva er sannsynligheten for å forkaste nullhypotesen i minst en av disse 
testene hvis det ikke er noen sammenheng mellom eksponering og utfall i noen av de tre 
undergruppene (sannsynligheten for type I feil)? 
 
Oppgave 6  
Kan du tenke deg en mulig løsning på problemet som beskrives i oppgave 5? 
 

La oss nå fokusere på etnisk tilhørighet og glemme behandlingen. Setter vi opp antall 
pasienter med og uten nytt slag i tre grupper basert på etnisk tilhørighet får vi følgende 
tabell: 

 Gr. 1 Gr. 2 Gr. 3 Totalt 

Nytt slag 65 7 3 75 

Ikke nytt slag 110 65 25 200 

Totalt 175 72 28 275 

 

Oppgave 7  
Vi er interessert i sannsynligheten for nytt slag i hver av disse tre gruppene. Estimer denne 
sannsynligheten med tilhørende 95% konfidensintervall. 
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Oppgave 8  
Ser du noen problemer med det utregnede konfidensintervallet i noen av de tre 
situasjonene? Hva kan årsaken være? 

 
I tabellene over har vi ignorert alle som droppet ut av studien før fem år. Dette er 
selvfølgelig ikke optimalt. Hvis vi nå er interessert i å studere tid til nytt slag og inkludere 
alle pasienter kan vi konstruere et såkalt Kaplan-Meier plott for de tre gruppene, og vi får 
følgende figur: 

 

 
 
 
Oppgave 9  
Bruk figuren til å estimere sannsynligheten for å få et nytt slag innen 4 år i hver av de tre 
gruppene. 
 
Oppgave 10  
Logrank testen som er assosiert med denne figuren gir en p-verdi <0.001. Hva sier dette 
oss? 



 

Sensorveiledning 
Humanbiologi 
 
Oppgave 1  
Aksjonspotensialer i cellemembranen ledes inn i T-tubuli og fører til at Ca2+ frigis fra 
det sarkoplasmatiske retikulum til cellevæsken. Når Ca2+ øker i cytosol trekkes noen 
proteiner vekk slik at myosinhodene kan feste seg til aktin og kontrahere.  
 
Oppgave 2  
Transkripsjon foregår i cellekjernen, mens translasjon forgår i cytosol. 
 
Oppgave 3  
Det produseres lite og konsentrert urin. Vannkanaler settes inn i tubuluscellenes 
membraner for å reabsorbere mer vann. Ekstra: Denne prosessen er hormonregulert. 
 
Oppgave 4  
To av følgende: 
Flerlaget (forhornet) plateepitel. Består av celler som ligger tett sammen uten noe 
imellom. Cellene ligger i flere lag. Ut mot overflaten er cellene flate, derav navnet. 
Forhornet platepitel har døde celler helt ytterst, som henger fast i underlaget. 
 
Enlaget sylinderepitel. Består av sylinderformete celler som står tett sammen uten 
noe imellom. Dekker overflaten i slimhinner. Inneholder ofte celler med spesialisert 
funksjon, for eksempel celler som produserer slim. 
 
Enlaget plateepitel. Består av celler som ligger tett sammen uten noe imellom. 
Cellene er flate, og dekker overflater med lite slitasje, som innsiden av blodkar eller i 
lungealveolene. Gir mulighet for enkelt transport av gasser eller næringsstoffer 
gjennom vevet. 
 
Oppgave 5 
Karbondioksid transporteres på tre måter, det meste (70 %) som bikarbonat (HCO3-), 
20 % bundet til aminogrupper på heme, og 10 % som fysikalsk løst. For reaksjonen 
mellom bikarbonat og karbondioksid er enzymet karbonanhydrase viktig, som øker 
hastigheten på dannelsen av karbonsyre fra karbondioksid og vann. Formel: 
CO2+H2O↔H2CO3↔HCO3

-
+H

+  

 



Atferdsfag 

Oppgave 1 

 
 Håndhils og presenter deg selv med navn. 
 Forklar hvem du er (avklare rolle – vikar for fastlegen /tannlegen 
 Begynne timen med litt sosial prat (ice breaker) for å skape trygghet 
 Spør hva som bringe hun til deg i dag.  
 Spør om det er noe mer. 
 Sett en agenda og sikre felles forståelse av agandaen (legge en plan for timen 

sammen) 
 Ha god tid, ikke forhast deg og ikke avbryt 

 
 

 

Oppgave 2 

- Vise interesse for Torun / vis at du bryr deg 
- Se henne – ikke bare tilstanden 
- Være ærlig 
- Være åpen 
- Bruke din kompetanse – men være bevisst dens begrensninger 
- Forsikre Torun om konfidensialitet (om relevant) 
- Vise sensitivitet  
- Skape en allianse og å dele makt 
- Ta deg god tid 

 

 

Oppgave 3  

a. Mange pasienter har flere problemer/anliggende. Viktig å få en oversikt over 
disse for å kunne prioritere tidsbruk i samtalen 

b. Det forebygger «dørklinkefenomenet», at pasienten venter til slutten av 
samtalen med å ta opp det viktigste. 

c. Gir timen en klar struktur og forutsigbarhet.  
d. Gjør det lettere for legen/tannlegen å holde tiden.  

 

 

 

  



Oppgave 4 
 

Helseforkjemper/talsmann, kommunikatør og medisinsk ekspert bør være med. Det 
bør være en god begrunnelse hvorfor disse rollene er viktige, f.eks at kommunikatør 
er viktig for å kunne formidle helseopplysninger på en forståelig måte som når frem, 
og at medisinsk ekspert er viktig for å kunne gi riktige helseopplysninger etc. 

 

Oppgave 5 

- Lang teoretisk utdanning  

- Høy grad av autonomi i utøvelse av yrket/yrket som karriereplan  

- Behandling av mennesker (– ikke for egen vinning) 

 - Et samfunnsoppdrag  

- En form for sosial organisering/«laug»/intern kontroll  

  



Samfunnsmedisin 

Oppgave 1 
a) riktig 
b) riktig 
c) riktig 
d) riktig 
 
 
Oppgave 2 
a) riktig 
b) riktig 
c) riktig 
d) galt 
 
 
Oppgave 3 
Med seleksjon mener vi at det ikke er sosiale helsedeterminanter som forklarer 
sosiale ulikheter i helse, men at det er helsen eller helsepotensialet som har påvirket 
hvilken sosial gruppe man skal tilhøre.  
I direkte seleksjon (omvendt kausalitet) mener vi at personer med sykdom eller lyte 
får en redusert utdanning, inntekt osv. som følge av sin helsetilstand.  
Med indirekte seleksjon mener vi at bakenforliggende personlige egenskaper 
(kognitive ferdigheter osv) både påvirker senere helse og sosioøkonomisk posisjon. 
 
 
 
Oppgave 4 
 
 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 relativt til de 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. 
 
Prevalensdifferanse: (60/360) – (60/640) = 0.1667-0.094 = 0.073 
Den absolutte differansen i prevalens: Dvs. De fysisk inaktive har 7.3% 
(prosentpoeng) høyere prevalens av diabetes enn de fysisk aktive.  
 
 
Oppgave 5 
 
• Disease=legediagnostisert sykdom, dvs må spørre legen.  
• Illness=opplevd sykdom (Symptomer (det pasienten opplever av endring i 

kroppen), Fortolkning av dette som uttrykk for sykdom, Oppfatning av 
årsakene til og konsekvensene av sykdom) Må spørre pasienten 

• Sickness: Sosial fortolkning av sykdom –sykdom kan være sosialt akseptert 
eller stigmatisert, sykerolle=forventninger til hvordan du skal oppføre deg når 
du er syk. Må spørre samfunnsmedlemmer, lese mediene etc. 

 
 
 

 

 

  



Statistikk 

Oppgave 1 
Antall pasienter i hver gruppe er gitt ved 2(σ/Δ)2×k, hvor σ = 12, Δ = 5 og k = 10.5 i 

vårt tilfelle. Dette gir 120.96, dvs. 121 pasienter i hver gruppe. 

 

 

Oppgave 2 
H0: µ1 = µ2, hvor µ1 og µ2 betegner forventningsverdien (eller 
populasjonsgjennomsnittet) i de to gruppene. Vi setter opp en to-sidig alternativ 
hypotese; HA: µ1 ≠ µ2. 

To-utvalgs t-test. Felles standardavvik er 8.5 og testobservatoren blir 2.04 som er 
større enn den kritiske verdien enten man henter den fra normalfordelingen (1.96) 
eller t-fordelingen med 120 frihetsgrader (1.98). Vi forkaster altså nullhypotesen og 
påstår en signifikant forskjell mellom gruppene. Her er det imidlertid poeng å hente 
ved å bemerke at den observerte forskjellen (2 mmHg) er klart mindre enn hva som 
ble sagt å være klinisk relevant. 

 

 

Oppgave 3 
RR = 35/140

40/135
= 0.84. 95% konfidensintervall (0.57, 1.24). 

 

 

Oppgave 4 
Den estimerte RR tilsier en 16% redusert risiko på ny behandling. Imidlertid dekker 
intervallet verdien én så vi kan ikke konkludere at det er noen forskjell i risiko mellom 
de to behandlingene. 

 

 

Oppgave 5 
Nå er vi i en binomisk situasjon med n = 3 forsøk, suksess sannsynlighet 0.05. Vi er 
interessert i P(X≥1). Dette er det samme som 1 – P(X = 0). P(X = 0) kan vi lett regne 
ut. Det er 0.953 = 0.857 så vi har en sannsynlighet på 1 – 0.857 ≈ 0.14. 

 

 

Oppgave 6 
Vi kan justere signifikansnivået i hver enkelt test. Vi har lært at dette kan gjøres ved 
en Bonferroni korreksjon (dele signifikansnivået på antall tester, tre i dette tilfellet). 
 

 



Oppgave 7 
For de tre gruppene har vi følgende tall: Gr. 1; 0.371 (0.299, 0.443), Gr. 2; 0.097 
(0.029, 0.165), Gr. 3; 0.107 (-0.007, 0.221). Her må vi godta bruk av både konstanten 
1.96 og 2.0 i utregningen av intervallet siden formelsamlingen oppgir 2.0. Vi må også 
gi kredit til de som evt. sier at de ikke kan regne ut intervallet for gr. 3 på bakgrunn av 
at de ikke kan bruke tilnærmingen til normalfordelingen. 
 

 

Oppgave 8 
Det er et opplagt problem at intervallet for gruppe 3 inkluderer negative verdier, siden 
en negativ sannsynlighet ikke er mulig. Forklaringen er at vi gjør en tilnærming til 
normalfordelingen, og denne tilnærmingen holder ikke i dette tilfellet. 

 

 

Oppgave 9 
Her er det ikke meningen at man skal gjøre noe annet enn å kikke på figuren. Man 
finner da at gruppene 2 og 3 har samme overlevelse, ca. 0.93, mens gruppe 1 ligger 
vesentlig lavere, ca. 0.67. Dette betyr at sannsynligheten for å få et nytt slag innen 4 
år er ca. 0.07 i gruppene 2 og 3, mens den er ca. 0.33 i gruppe 1. Her godtar vi 
«rimelige» avvik fra de avleste verdiene 0.93 og 0.67. 

 

 

Oppgave 10 
Testen sier at det er en signifikant forskjell mellom de tre gruppene når det gjelder 
overlevelse. Det er verdt å påpeke at forskjellen ligger mellom gruppe 1 og de to 
andre gruppene. 
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