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SENSURVEILEDNING
Oppgave 1 (9 Poeng)
Allmennmedisin I
Du er vikar på et legekontor i en universitetsby. Lise (23 år, juss-student på 2.året) kommer til
ø.hj-time: Du har det travelt (flere pasienter venter, og det er din tur til å hente i barnehagen!)
Det finnes ingen tidligere notater om Lise, og hun har tidligere bare vært noen få ganger hos
fastlegen i hjembygda, sier hun. Lises problem er hodepine som har vart i 2-3 uker. Hun synes
den blir stadig verre, og nå makter hun ikke å lese til eksamen. Paracetamol og antiflogistika
som hun har kjøpt på apoteket hjelper ikke stort. Hun ønsker sykmelding og “noe å sove på”.
Lise virker i utgangspunktet ikke akutt eller alvorlig syk; hun beveger seg normalt, er orientert
og virker afebril. Følelsesmessig virker hun anspent, gir relativt lite øyekontakt og svarer med
lav stemme og få ord på dine spørsmål.
1. Hvilke 3 differensialdiagnoser er mest sannsynlige, gitt de opplysninger du nå har?
Skisser med noen stikkord anamnestiske opplysninger og enkle kliniske undersøkelser
som kan hjelpe deg å skille mellom disse.
Svar 3 poeng:
Differensialdiagnoser: (1) Tensjonshodepine, (2) migrene, (3) sinusitt, (4) visus
(synsproblemer) problemer (5) stress/tristhet
Stikkord: (1) ømme nakkefestere, øm nakke og skulder muskulatur, båndformet hodepine –
som en hat der er for lille
(2) aura, halvsidig hp, kvalme, lysskyhet, migrene i familien
(3) snørret, feber, tett i nesa, nyser, vondt i tenner, ømhet av bihuler ved palpasjon, ubehag
ved foroverbøyning, snørre på bagsien af oropharynx
(4) vondt i øyne, tretthet når hun leser,flimren for øyne, teste syn (nedsat syn, fejllesing
(astigmatisme), nærpunkt avstand lenger ut enn forventet for alder
Orienterende nevrologisk us kan bidra til å utelukke annen alvorlig patologi som for
eksempel hjernesvulst, (men denne us. skiller ikke mellom de hodepinetypene som er nevnt
her, så studentene trenger ikke å nevne den på dette punkt for det er ikke noen sannsynlig diff
diagnose)
(5) ulyst, ingen glede, ingen energi, dårlig natte søvn, isolere sig, undgår vennene. Man kan
evt bruke skalaer for måling av depresjon, men å svare det gir ikke ytterligere poeng
Du gjør en målrettet klinisk undersøkelse i løpet av 4-5 minutter. Det eneste påfallende du
finner er at Lise er meget øm sv.t. muskelfestene i bakhodet, nakkemusklene, og m.
supraspinatus på begge sider. Du konkluderer med at hennes hodepine har sammenheng med
dette og det tilsier ikke akutt utredning/behandling. Men ellers kan du foreløpig ikke si mye
om hva muskelspenningene skyldes. Du må avslutte konsultasjonen nå.
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2. Hvordan vil du hjelpe Lise? Hva sier du til henne? Skisser en plan (stikkord)
Svar 3 poeng:
Premiss: Fortelle Lise at du tror hodepinen har sammenheng med muskelsmerter i nakken,
men du vet ikke helt hva som kan ha utløst disse. For å "forstå det Lise forståer, må du møte
henne der hun er" (Søren Kierkegaard).
Plan: Hovedpoenget er at du følger henne opp med en ny time (eller to), hvor dere kan snakke
sammen om hennes liv, studiene, nettverk o.a. - alt som har betydning for hvordan hun har
det. Den neste timen bør gjerne være innen bare 2-3 dager, og da kan det gjerne være en
dobbeltime (om mulig).
Her kan ellers ulike delløsninger godtas, med og uten noen dagers ’sykmelding’ (men det er
jo uklart hva hun skal bruke den til som student med mindre der er snakk om innlevering av
en oppgave eller eksamen). Helst vil du vente med sykmelding og evt. resept til du lærer
henne bedre å kjenne og forstår mer av hva som foregår i livet hennes. Det viktigste er at du
har en plan og er overbevist om at du kan hjelpe Lise. Men det er ikke mulig å si noe absolutt
enten - eller her, - du må vurdere hva som trenges for å oppnå et minimum av tillit fra hennes
side.
Til neste time kan du be Lise skrive ned (”dagbok”) hvordan hodepinen arter seg, dvs. når
den blir bedre (hva kan det skyldes?) og når verre (hva utløser forverring?). Hva er ellers
hennes resurser og det som gjør henne glad?Vejled Lise med øvelser, som kan tøje og
avslappe hendes nakke muskler.
Undgå henvisning til utredning hos spesialister. Fysioterapi på dette tidspunkt ikke
hensiktsmessig, kan komme på tale senere.
3. Skriv et PSOAP-notat fra konsultasjonen. Bruk informasjon fra oppgaveteksten og
suppler selv med relevante, troverdige fakta slik at notatet blir helhetlig.
Svar 3 poeng:
P: HODEPINE
S: 3 uker, blir verre. Leser mye, snart eksamen. Ingen effekt av paracet. Har behov for å sove,
ønsker hjelp til det og sykemelding
O: Ikke snørret, ingen ømhet i sinus, visus 6/6 på begge øyne, orienterende nevrologisk
undersøkelse u.a., nakkebevegelser normale. Ømhet av muskelfester, ømme spente nakke
muskler og supraspinatus. Virker anspent, stresset, lidt trist.
A: Ung studerende med spennings hodepine utløst av spente ømme nakke og skulder muskler.
Kan skyldes mye lessing, problemer i 'livet'
P: Forklaring, plan, ny time til samtale, dagbok, råd om søvn og muskel tøjjing, senere
stillingtagen til SM, medisin, fysioterapi
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Oppgave 2 (11 Poeng)
Allmennmedisin II
Det er tidlig morgen på legekontoret. Lene (26 år) kommer på ø.hj-time med datteren Marit (2
år). Marit har vært forkjølet i noen dager. I går kveld hadde hun feber (38,4 C). Hun har
våknet flere ganger i natt, satt seg opp i sengen og grått, falt til ro når hun ble tatt opp, sovnet
igjen - og så har det gjentatt seg. Lene lurer på om Marit har ørebetennelse. Marit har hatt
ganske dårlig matlyst, men drikker greit. Marit sitter på mors fang, snørret og litt varm. Hun
ser seg rundt i kontoret og virker ikke medtatt.
1. Hvordan vil du undersøke Marit før du konkluderer med en diagnose? (stikkord, 3- 4
linjer)
Svar - 2 poeng
Klin us: kle av barnet ( evt. unntatt bleien). Hudfarge/ utslett? Lytte på lungene, lytte og
trykke på magen. Kikke henne i ørene, kjenne etter glandler på halsen, se i munnen og fauces
til sist.
Du konkluderer at Lenes mistanke er riktig: Marits høyre trommehinne er rød og svullen.
Venstre trommehinne er matt og uten refleks. Alt annet er helt normalt.
2. Hvilken behandling vil du foreslå at Marit skal få, og hvorfor? – Formuler
stikkordsmessig svaret slik du ville sagt det til mor.
Svar - 2 poeng
Heve hodegjerdet på sengen ca. 20-25 cm ved at sette noe under benene på sengen eller
under madrassen (unngå hodepute, som de bare glir ned av og så ligger plant igjen, med det
resultat at smertene kommer igjen), betyr at det hydrostatiske trykk reduseres, og dermed
faller ødemet i slimhinnen bl.a. i tuba eustachii, hvormed funksjonene bedres.
Slimsekresjonen (snørret) reduseres, og det snørret som dannes svelges i stedet for å komme
ned i trachea og dermed gi anledning til hoste.
Rikelig drikke er altid bra til barn der har feber.
Afklædning hvis feberen stiger, så barnet kan komme av med den varme det danner, lufte ut
på soverum, ikke for mye tøj (cave bodystocking).
Saltvannsnesedråper spesielt når hun skal i seng, gir bedre luftpassasje i nesen.
Smertestillende (pinex eller pamol stikpiller) eller varmt omslag, så hun ikke våkner pga
smerter og dermed vekker resten av familien.
Tid - så hun kan prøve om hun selv kan komme seg av ørebetennelsen. Det gir henne et bedre
motstandsapparat, som kommer henne til gode neste gang hun bliver forkjølet og får
hemofilus eller andre patogene bakterier i mellomøret.
Sikkerhetsnet om hun blir dårligere - mer feber, dårlig allmenntilstand, ikke vil spise – så
skal de ta kontakt igjen, det kan da være indisert å gi antibiotika.
3. Mor lurer på når barnet kan gå i barnehagen igjen – hva svarer du? (maks 2 linjer)
Svar 1 poeng
Når hun ikke lenger har feber og ondt i ørene, m.a.o. når hun ligner seg selv igjen.
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4. Mor lurer på om hun kan gjøre noe for at Marits eldre bror Olav (4 år) ikke blir smittet
av ørebetennelsen – hva svarer du? (maks 2 linjer)
Svar 1 poeng
Marit smitter med sin forkjølelse. Sekundært kan Olav så få problemer med ørene. Sørge for
at Marit og Olav ikke sover sammen. Hvis Olav blir snørret, da at heve hovedgjerdet på hans
seng og evt. gi ham nesedråper.
5. Skriv et PSOAP notat på basis av sykehistorien, den kliniske undersøkelsen og ditt
valg av behandling.
Svar 2 poeng
Forslag PSOAP:
P: FORKJØLET
S: Forkjølet, feber siste døgn (38,4), vondt når hun ligger ned, faller til ro når hun tas opp.
O: Ikke medtatt, st.p et abdomen ua, otoskopi: hø tr.hinde: rød, frembulen, ve mat. Fauces
u.a.
A: 2 år gml jente med klassisk hø sidig otitis media, ve sidig serøs otit. Ikke medtatt, varighet
kort, sympt. smertebetingede.
P: Forklaring, elevasjon, nesedråper, analgetika (pinex supp). Igjen hvis påvirket
allmenntilstand, høy feber, mange smerter el. andet der bekymre.
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Oppgave 3 (4 Poeng)
Multidose
1. Bruken av multidose har blitt populær, men multidose - hva er det?
Svar 1 poeng:
Ferdigpakkede medisindoser i poser hvor hver pose er merket med navn på pasient, dato og
klokkeslett for bruk, samt innhold. Posene leveres til pasienten i plaststrimler på rull.
2. Hvordan er multidose vanligvis organisert?
Svar 1 poeng:
Legemiddelliste/medisinkort med pasientens legemidler skrives ut av fastlegen og leveres til
apotek. Listen blir sendt til et pakkefirma som sender apoteket de ferdigpakkede legemidlene.
Pakkene leveres av apoteket til hjemmetjenesten eller sykehjem vanligvis hver 14. dag som
igjen leverer rullen eller posene til pasientene. Pasientene tar medisinen uten eller med hjelp
avhengig av tilstand
3. Kan du nevne noen fordeler og ulemper med multidose?
Svar 2 poeng:
Fordeler: Færre feil, spart tid for sykepleiere og bedre samarbeid mellom lege, sykepleiere
og apotek, bedre compliance
Ulemper: Mer krevende å endre dosering, merarbeid for legene, sykepleiere får en mer
perifer rolle i oppfølging av legemiddelbehandling, pt får vanskelig ved selv å endre
dossering av legemidler som ikke må tas etter en klokkestreng (f.eks. vanddrivende,
smertestillende og andre symptom medikamenter)
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Oppgave 4 (4 Poeng)
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
1. Hva er hovedformålene med legemiddelassistert rehabilitering (LAR)?
Svar 2 poeng:
Formålet med LAR-behandlingen er å bidra til at mennesker med opioidavhengighet får økt
livskvalitet og at den enkelte får bistand til å endre sin livssituasjon gjennom gradvis bedring
av sitt mestrings- og funksjonsnivå. Formålet er også å redusere skadene av opioidbruket og
faren for overdosedødsfall.
2. Hva er fastlegens rolle i samband med LAR?
Svar 2 poeng:
 Henvise til LAR
 Delta i trepartssamarbeid med NAV (sosialtjenesten) og spesialisthelsetjenesten
(ansvarsgruppe)
 Utarbeide individuell plan
 Medisinsk behandlingsoppfølging
 Handtering av førerkort
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Oppgave 5 (6 Poeng)
Fastlegeordningen
Fastlegeordningen ble innført i 2001. Dette skjedde på grunnlag av både helsefaglige og
helsepolitiske mål. Forskning og evalueringer som foreligger har vist flere effekter.
1. Hvilke effekter kan man se hos pasientene i tilknytning til et fast pasient-lege forhold?
Svar 2 poeng:
 Større pasienttilfredshet
 Høyere compliance i terapeutiske opplegg
 Færre henvendelser og sykebesøk på legevakt
 Mer ”rett på sak” pasienter
 Færre klager ved lang ventetid
 Kortere ventetid
2. Hvilken påvirkning har ordningen hatt på legenes praksis?
Svar 2 poeng:
 Færre innleggelser i sykehus
 Mindre tidsforbruk og færre prøver i konsultasjoner
 Flere ”vent og se” beslutninger
 Fastlegene opptrer i større grad enn før som pasientens hjelper (advokat) og i mindre
grad som portvakt - mer forskrivning av medikamenter, flere sykmeldinger
 Kortere ventetid
 Bedre kjennskap til pasienten
 Tryghet mot at pasientene ‘shopper’ hos andre leger om de ikke får det de ønsker –
sykemelding, medisin mm
3. Fastlegeordningen er bitt godt mottatt blant de fleste pasientene og legene. Mange av
de forventede effektene er oppnådd, men det er noen problemer som fastlegeordningen
ikke har løst eller forbedret. Hvilke problemer er dette?
Svar 2 poeng:
 Det er blitt rapportert at fastleger er lite tilgjengelig for kommunens pleie- og
omsorgstjenester
 Det er vanskelig å rekruttere og involvere fastleger i tverrfaglig samarbeid
 Pasienter som ikke etterspør allmennlegetjenester selv (psykisk utviklingshemmede,
psykiatriske pasienter, de aller eldste) har færre kontakter med fastlege enn
gjennomsnittet
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Oppgave 6 (11 Poeng)
Smittevern
Du er fastlege i Fosen kommune og får til behandling en voksen mann med magesmerter og
blodtilblandet diare. Han har også feber og influensaliknende symptomer. Et par andre
familiemedlemmer har også diare, men er ikke så syke som din pasient.
I tillegg til den informasjonen som foreligger, hva er aktuelt å spørre pasienten om, og hvilke
undersøkelser er aktuelle å gjøre på legekontoret?
Hvilken behandling/håndtering av denne pasienten er aktuell?
Svar 2 poeng:
Ta opp anamnese med tanke på å finne mulig årsak til diare. Reiseanamnese, vært i Syden
nettopp? Spørsmål for å avdekke mulighet for matbåren infeksjon.
Undersøkelser: I tillegg til klinisk us. med palpasjon av abdomen, er det aktuelt å ta
infeksjonsparametre med CRP/hvite, og få tatt avføringsprøve (evt sende prøveglass med
pasienten).
Mht behandling/håndtering må det gjøres vurdering om pasientens allmenntilstand tilsier at
han kan behandles hjemme, eller om sykehusinnleggelse er nødvendig.
De fleste med denne type diare kan behandles hjemme, kun symptomatisk behandling, sikre
adekvat væsketilførsel, evt sukker/saltblanding. Antibiotika skal som hovedregel unngås, dette
er kun aktuelt ifm sykehusbehandling av alvorlige infeksjoner. Viktig å informere om god
håndhygiene.

Etter noen dager får du svar fra Mikrobiologisk avdeling som viser at det er påvist
Campylobacter i avføringsprøver fra pasienten. Via telefonisk kontakt med pasienten får du
vite at i tillegg til 3 personer med diare i pasientens husstand er det tilfeller av kraftig diare i
flere andre husstander i den samme bygda, men uten at de har hatt noe med hverandre å gjøre
i det siste.
Hva gjør du med denne informasjonen?
Svar 2 poeng:
Campylobacterinfeksjon er meldingspliktig til MSIS, gruppe A. Også varslingsplikt til
kommuneleg/smittevernlege samme dag om smittsom sykdom som kan være overført med
næringsmidler.
Hva kan være aktuell smittekilde og hvilke muligheter finnes for smittespredning? Hvilke
tiltak er nå aktuelle å sette i verk, og av hvem?
Svar 2 poeng:
Vurdere om smittespredning kan ha skjedd gjennom vannforsyningen. Campylobacter kan
komme fra fugler som overfører smitte til overflatevannkilde. Campylobacter kan ellers ofte
være i fjærfeprodukter (eks kyllingkjøtt), men mindre aktuelt siden flere smittede som ikke har
hatt kontakt med hverandre. Kommunelege/smittevernlege har ansvar for å iverksette tiltak, i
samarbeid med Mattilsynet og vannverkseier. Informasjon til alle vannverksabonnenter.
Aktuelt med kokepåbud av drikkevann, ta prøver av vannet. På lengre sikt sørge for en sikrere
vannforsyning (ikke overflatevann, desinfisering osv)
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Hvilke organer eller personer i Fosen kommune har ansvaret for å ta tak i den oppståtte
situasjonen, og hvordan skal kommunen være forberedt på slike situasjoner?
Svar 2 poeng:
Kommunelege/smittevernlege, Mattilsyn, vannverkseier.
Kommunelege/smittevernlege skal ha laget plan for arbeid med vern mot smittsomme
sykdommer, herunder beredskapsplaner og -tiltak, og organisere og lede dette arbeidet.
Vannverkseier skal også ha beredskapsplaner for slike situasjoner. Like viktig som
beredskapsplaner er imidlertid å sikre vannforsyning som er så sikker at smittespredning kan
forebygges.
Redegjør kort for Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), og om inndelingen av
smittsomme sykdommer i gruppe A, gruppe B og gruppe C. Nevn minst 5 sykdommer som
hører til under gruppe A.
Svar 3 poeng:
Gruppe A
Sykdommer som det er nødvendig å overvåke med detaljerte opplysninger om hvert tilfelle av
hensyn til smittevernet og internasjonale forpliktelser. Meldes med full pasientidentitet, navn,
fødselsnummer og bostedsadresse.
(Sykdommer som forebygges gjennom Barnevaksinasjonsprogrammet, virushepatitter, matog vannbårne sykdommer, zoonoser, alvorlige importsykdommer, alvorlige miljøsykdommer ,
sykdommer forårsaket av visse resistente bakterier, alvorlige, systemiske sykdommer.)
Gruppe B
De seksuelt overførbare sykdommene gonore, hiv-infeksjon og syfilis. Meldes med
avidentifiserte opplysninger, men med en melding per pasient: Fødselsmåned og –år, kjønn
og bostedskommune
Gruppe C
Sykdommer det er nødvendig med en oversikt over situasjonen, men ikke nødvendig med
detaljerte opplysninger om enkelttilfeller; genital chlamydiainfeksjon og influensalignende
sykdom. Meldes som summariske tabeller over antall tilfeller.
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Oppgave 7 (10 Poeng)
Geriatri
Du er legevaktslege i Trondheim og blir tilkalt til en for deg ukjent pasient, en 83 år gammel
mann som bor sammen med sin kone. Hun forteller at mannen med årene har blitt glemsk,
men at han ellers er frisk og ikke bruker noen medisiner. De har hjemmesykepleie daglig til
hjelp med stell og påkledning. Selv har kona redusert funksjonsevne pga. leddgikt.
Kona forteller at mannen de siste ukene har blitt raskt dårligere. Han er blitt mer forvirret,
synes å hallusinere og har også blitt aggressiv i forhold til henne. Hun sier at nå går det ikke
lenger.
Du snakker med mannen som virker betydelig kognitivt svekket og som samarbeider dårlig
ved den kliniske undersøkelsen. Du får ikke frem funn eller tegn på somatisk sykdom ved
vanlig klinisk undersøkelse.
1. Hvilke diagnostiske overveielser gjør du deg i forhold til pasientens kognitive svikt?
Svar 2 poeng:
Sykehistorien gir mistanke om at han har en begynnende demens. Rask forverring peker nå i
retning av akutt delirium.
2. Er det grunn til å gjøre ytterligere somatisk utredning hos denne pasienten, begrunn
svaret.
Svar 2 poeng:
Økende uro tyder på akutt delirium. Pasienten trenger en utredning på bakenforliggende
årsak til dette. En bør tenke på følgende årsaker: Organisk sykdom/skade (hjerneslag,
infeksjoner, traumer, respirasjonssvikt, hjerteinfarkt), legemiddel, metabolske forstyrrelser
(elektrolyttforstyrrelser, blodsukker, syre/base), urinretensjon/obstipasjon.
3. Du ønsker å legge inn pasienten i institusjon, men han nekter. Hva er
samtykkekompetanse og hvordan vurderer en dette hos en slik pasient?
Svar 4 poeng:
Samtykkekompetanse: Evnen til å forstå hva saken dreier seg om. Pasientens kompetanse
(kognitiv, verbal, emosjonell) til å ta avgjørelse i spørsmål om helsehjelp. Evnen til f.eks. å
forstå rekkevidden av det å nekte helsehjelp.
Hos denne pasienten må man vurdere pasientens evne til å
A. beholde, gjengi og forstå informasjon som er relevant for beslutningen om helsehjelp
B. resonnere selv ved å vurdere de ulike alternativene opp mot hverandre samt vurdere
konsekvensene for sin egen lidelse
C. kunne uttrykke et valg
4. Er manglende samtykkekompetanse tilstrekkelig for å kunne anvende tvang?
Svar 2 poeng:
Nei. Tilleggskriterier er:
a) Unnlatelse av å gi helsehjelp kan føre til vesentlig helseskade for pasienten, og
b) Helsehjelpen anses for nødvendig, og
10

c) Tiltakene står i forhold til behovet for helsehjelp
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Oppgave 8 (10,2 Poeng)
Kritisk lesing og fortolkning av vitenskapelig artikkel
Oppgaven er basert på artikkelen nedenfor, som også er utlevert 48 timer før eksamen:
Lars E. Laugsand, Lars J. Vatten, Carl Platou, Imre Janszky. Insomnia and the risk of acute
myocardial infarction – A Population study. Circulation 2011; 124: 2073-81
1. a. Hva var eksponeringen i denne studien?
Svar 4 poeng for hele oppgave 1:
Eksponeringen i studien var symptomer på søvnløshet (insomni)
b. Gi en kort kommentar til hvert av punktene om hvordan eksponeringen ble
- Registrert
Svar:
Opplysningene ble innhentet fra spørreskjema som ble delt ut til deltakerne i HUNT2 (199597)
-

Karakterisert

Svar:
Spørreskjemaet inneholdt spørsmål om 3 symptomer på insomni: (i) problemer med
innsovning, (ii) problemer med å våkne opp for tidlig om morgenen og (iii) dårlig
søvnkvalitet. Svarvariablene var inndelt i 4 kategorier langs en ordinal skala. De to første
spørsmålene ble stilt til alle deltagerne, mens det siste spørsmålet ble stilt til alle under 70 år.
Pluss for: De ulike sønvsymptomene ble evaluert både hver for seg og som en felles
eksponeringsvariabel.
-

Kvalitetssikret

Svar:
Det ble ikke foretatt noen form for kvalitetssikring av eksponeringen dvs. at spørsmålene ikke
var validert. Men spørsmålene reflekterer sykdomsklassifiseringen i DSM-IV.

2. Hvordan forholdt forfatterne seg til spørsmålet om objektiv registrering av
eksponeringen?
Svar 1 poeng:
Ideelt burde det også vært utført objektiv sønvregistrering av deltagerne i form av
polysomnografi, men dette lar seg vanskelig gjennomføre i store befolkningsundersøkelser.
Grunnen er at slike undersøkelser er omfattende, kostbare og tidkrevende. På den andre siden
er symptomer på insomni en subjektiv opplevelse, og det er ikke alltid at symptomer på
søvnløshet gir forandringer på polysomnografi undersøkelser eller andre objektive
sønvmålinger.
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3. I tabell 2 (side 2077) analyserer forfatterne de tre hovedutfallene med hjelp av 5 ulike
statistiske modeller. I hvert tilfelle er det foretatt en test for trend. Prøv å beskrive
kort hva en slik test forteller
Svar 1,2 poeng:
Den enkleste forklaringen er at det er en test for sammenhengen mellom dose (eksponeringen)
og respons (utfallet). P< 0,05 betyr at det er en signifikant økning i utfallet hver gang
eksponeringen øker fra et nivå til det neste (= fullgodt svar). Mer utfyllende: Testen forteller
hvor mye Y (utfallet) øker hver gang X (eksponeringen) øker med en enhet på en lineær skala,
og tester hvor signifikant en slik økning er. Pluss for: For den kumulative insomnivariabelen
er dette en test av hvor mye hazard-raten for hjerteinfarkt øker ved tillegg for hvert
insomnisymptom på en lineær skala, altså om det foreligger et dose-respons forhold mellom
graden av insomni og hjerteinfarkt.
4. I den samme tabellen er det en fotnote som forklarer Model 1 – 5. I Model 1 står det
«adjusted for age and sex». Hva legger du i begrepet adjusted (på norsk: justert,
korrigert, kontrollert)?
Svar 1 poeng:
Den justerte hazardraten representerer assosiasjonen (sammenhengen) mellom insomni og
hjerteinfarkt når kjønn og alder holdes konstant (dvs samme alder og kjønn). Hensikten med
dette er å anslå assosiasjonen mellom insomni og hjerteinfarkt uten at den påvirkes av
relasjonen mellom alder/kjønn og hjerteinfarkt. Det betyr at man tar hensyn til at kjønn og
alder kan virke som confoundere (også kalt justeringsvariable på norsk) i assosiasjonen
mellom insomni og hjerteinfarkt.
5. Nederst i høyre kolonne side 2078 står følgende: «The present study was relatively
well powered to detect differences by sex or other subgroups». Si kort hva power
(styrke) betyr.
Svar 1 poeng:
Styrke (power) er uttrykk for studiens statistiske evne til å påvise faktiske forskjeller. Det høye
antall deltagere i denne studien gjør det mulig å foreta analyser i mange ulike strata for ulike
subgrupper blant deltakerne.
6. Forfatterne diskuterer et uventet funn som kom fram ved sensitivitetsanalysene de
foretok. Hvilket funn dreier det seg om og hva er din kommentar til fortolkningen?
Svar 2 poeng:
Sammenhengen mellom insomni og hjerteinfarkt ble sterkere når personer som benyttet
sovemedisin ble utelatt, og forfatterne stilte spørsmål om hvorvidt det er slik at sovemedisin
dermed reduserer risikoen for hjerteinfarkt. De påpekte også at studien ikke var designet for å
besvare spørsmålet, og at det må gjennomføres ytterligere studier av dette for å komme
nærmere et svar. Kandidaten bør si seg enig i dette.
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