
 

MC spørgsmål DSOG forskningstræning delkursus 2 

Hver opgave har 1 forkert og 3 rigtige påstande 

Statistiske grundbegreber 

1. Prævalens 

a) Periode prævalens omfatter antal personer indenfor et tidsrum der haft en given sygdom 

b) Angiver antal nye tilfælde af en given sygdom 

c) Prævalens proportion er antal syge på et tidspunkt i forhold til antal personer i populationen 

d) Angiver hvor mange der har en given sygdom 

2. Incidens 

a) Kumuleret incidensproportion udtrykker risikoen for at blive syg inden for en periode  

b) Angiver antal nye tilfælde af en given sygdom 

c) Angiver hvor mange der har en given sygdom 

d) Incidensrate er den ”hastighed”, hvormed nye tilfælde opstår    

3. Sensitivitet og specificitet 

a) En høj diagnostisk sensitivitet betyder, at en analyse er god til at ”fange" de syge personer 

b) Sensitivitet og specificitet er indbyrdes uafhængige  

c) En høj specificitet betyder, at en analyse er god til at "frikende" de raske personer 

d) Udtrykker en generel vurdering af testen i en patient-population 

4. Prædiktive værdier 

a) Prædiktive værdier siger noget om betydningen af testresultatet for den enkelte patient 

b) Positiv prædiktiv værdi er sandsynligheden for at man er syg, hvis man har en positiv test 

c) Chlamydia tests positive prædiktive værdi stiger med alderen 

d) Negativ prædiktiv værdi er sandsynligheden for at man er rask, hvis man har en negativ test 

5. Formalia – tilladelser, hvor og hvordan? 

a) Tilladelse til indhentning af oplysninger fra journaler til forskning kan fås via Styrelsen for 
Patientsikkerhed uden patienternes samtykke 

b)  Kvalitetssikring skal godkendes af afdelingsledelsen og Datatilsynet 

c)  E-journalen må anvendes til opslag til forskning, hvis Datatilsynets tilladelse foreligger sammen 
med accept fra afdelingsledelsen. 

d) Lægemiddelforskning kræver flest tilladelser 

6. Styrkeberegninger 

a) Den videnskabelige hypotese og den statistiske hypotese i et studie er ikke altid den samme  

b) De fleste forskere vil hellere undgå type 1 end type 2-fejl 

c) Man skal vurdere den klinisk relevante forskel i udfaldet mellem de grupper, man vil undersøge, 
for at kunne beregne, hvor mange deltagere man har brug for i sit studie 

d) Hvis man får færre deltagere end beregnet i en styrkeberegning, kan man ikke få sit studie 
publiceret  

 



7. Litteratursøgning 

a) Enhver søgning bør forudgås af en søgeprotokol 

b) En søgeprotokol er obligatorisk bilag til metaanalyser 

c) Relevans og komplethed er ofte i modsatrettede ved søgninger 

d) Pubmed er oftest førstevalg ved søgning af medicinsk litteratur 

Etik 

8. Journalopslag 

a) Man må altid slå oplysninger på en patient man har i behandling op i journalen 

b) Hvis man selv har patienten i behandling og selv har bestilt fx blodprøver, må man gerne 
anvende blodprøverne til forskning uden at spørge patienten eller andre om lov 

c) Man kan kun anvende journaloplysninger, hvis patienten selv har givet lov eller 
Sundhedsdatastyrelsen har givet lov 

d) Man må kun kontakte personer på baggrund af journaloplysninger, hvis de sundhedspersoner, 
der har behandlet de pågældende, giver tilladelse til det 

9. Opbevaring af data 

a) Data skal opbevares i lokaler, hvor uvedkommende ikke har adgang 

b) Det er tilladt at transportere data med cpr-numre på et USB-stik, hvis de er krypterede 

c) Det er tilladt at opbevare data med ukrypterede cpr-numre på sin bærbare PC, så man kan 
arbejde hjemme, hvis man er ansat som forsker 

d) Data skal anonymiseres eller slettes, når et projekt er slut 

10. Interessekonflikter 

a) Hvis ens ægtefælle ejer aktier i et medicinalfirma bør det oplyses som en interessekonflikt 

b) Hvis man har modtaget honorar fra et lægemiddelfirma bør det oplyses som en interessekonflikt 

c) Hvis et lægemiddelfirma har betalt ens rejse til en konges bør det oplyses som en 
interessekonflikt 

d) Hvis man forsker i et emne, som man skriver om, bør det oplyses som en interessekonflikt 

11. Forfatterskab 

a) En (med)forfatter til en videnskabelig artikel kan alene blive holdt ansvarlig for den del af en 
artikel, som han/hun har taget del i at udforme. 

b) Medforfatterskab kræver at man læser det endelige manuskript igennem 

c) Medforfatterskab kræver at man enten er med til at planlægge studiet eller er med til at skaffe, 
analysere eller fortolke data 

d) Medforfatterskab kræver at man skriver udkast til artiklen eller reviderer den kritisk  

12. Præsentationsteknik 

a) Udgangspunktet for al god formidling er, at budbringeren ved hvad hun ønsker at de underviste 
primært skal bibringes af indsigt og viden. 

b) Interaktiv undervisning er altid bedre end en-vejs undervisning. 

c) Gode anekdoter eller morsomme slides fremmer ofte folks opmærksomhed. 

d) Ved udformning af manuskript er indholdet vigtigere end formen hvad angår ens chance for at 
få antaget arbejdet til publikation. 


