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MET 400 ORDINÆR EKSAMEN HØST 2019 

 

OPPGAVE 1 

a) Beskriv kort et randomisert kontrollert studiedesign (parallellgruppe) og et kryss-over 

design for en intervensjonsstudie.  

b) Hva er fordelene og ulempene ved disse to designene?  

c) Drøft hvilke andre faktorer enn randomisering som er viktig for å sikre høyes mulig 

metodisk kvalitet (intern validitet) i en intervensjonsstudie. 

 

OPPGAVE 2 

a) I teksten nedenunder skjuler det seg noen formuleringer som er problematiske for 

forståelsen av kvalitativ forskning. Identifiser disse formuleringer/ord og begrunn 

hvorfor de har svak gyldighet eller ikke har gyldighet i kvalitativ forskning. 

 

«Kvalitative metoder blir brukt for å utforske opplevelser, følelser og tanker som 

forsøkspersonene har. Metodene kan brukes til å få en dypere forståelse for 

bakenforliggende årsaker hos enkeltindivider, men kan ikke brukes til å generalisere på lik 

linje som kvantitative studier.  I kvalitativ forskning brukes tekst og ikke tall, men tall oppfattes 

ofte sannere enn ord. I kvalitativ forskning påvirker forskeren data».  

 

b) Lag en problemstilling som egner seg for kvalitativ forskning.  

 

- Operasjonaliser problemstillingen og vis i grove trekk hva slags data du vil trenge for å 

besvare problemstillingen?  

-  Beskriv din forskerrolle 

 

OPPGAVE 3 

I epidemiologiske studier påvises assosiasjoner mellom en eller flere eksponeringer og utfall 

(som regel sykdom eller død). Slike studier er i all hovedsak utført med et observasjonelt 

studiedesign og omtales gjerne som kohorte-studier. En stor del av kunnskapsgrunnlaget for 

sammenhengen mellom ulike helseadferder (som røyking, fysisk aktivitet og kosthold) og 

helse (som forekomst av ulike livsstilssykdommer eller for tidlig død) baserer seg på nettopp 

slike kohorte-studier.  

Redegjør for nevnte studiedesign og drøft sentrale utfordringer man står ovenfor ved 

gjennomføring og tolkning av resultater fra slike kohorte-studier - bruk gjerne eksempler i din 

redegjørelse. 
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OPPGAVE 4 

I følge Vancouverreglene, hvilke tre kriterier må oppfylles for at en person skal bli regnet som 

en medforfatter? 

Informert samtykke innhentes som regel skriftlig etter at deltageren i prosjektet har lest 

gjennom et informasjonsskriv om prosjektet. Hvilken informasjon skal et slikt 

informasjonsskriv inneholde? 

Du har innhentet nødvendige godkjenninger for å starte et masterprosjekt som skal kartlegge 

i hvilken grad barn som er førstegenerasjons innvandrere er inkludert i barnehåndball. Rett 

før du skal starte datainnsamlingen ser du at det vil være nyttig å innhente data om hvorvidt 

barna har opplevd krig. Dette er ikke omtalt i den opprinnelige prosjektbeskrivelsen. Hva (om 

noe) må du gjøre for å passe på at prosjektet har gyldig godkjenning før du starter å samle 

inn disse nye dataene? 


