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Alle svar skal begrunnes.

Oppgave 1 En genvariant A disponerer for en gitt sykdom S. Anta at frekvensen (ande-
len) av denne genvarianten A i en populasjon er 0.1 og at den andre ufarlige genvarianten a
har frekvens 0.9. Om vi antar såkalt Hardy-Weinberg likevekt vil frekvensen (andel) av individ
av genotype AA, Aa og aa da være henholdsvis 0.01, 0.18 og 0.81.

Anta at sykdommen S kommer til uttrykk blant genotypene AA, Aa og aamed sannsynligheter
lik henholdsvis 0.5, 0.1 og 0.

a) Finn sannsynligheten for at sykdommen kommer til uttrykk i et tilfeldig valgt individ.

b) Finn sannsynligheten for at et tilfeldig valgt individ er av genotype AA gitt at individet
har sykdommen S..

I følge Mendel's arvelover vil sannsynligheten for å arve genvarianten A fra f.eks. far gitt at
far har genotypen AA, Aa og aa være henholdsvis 1, 1/2, og 0.

c) Finn sannsynligheten for å arve genvarianten A fra far gitt at far har sykdommen S.
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Oppgave 2 Anta at vi ringmerker 100 individ av en gitt fugleart en gitt dag om høsten.
En bestemt dag 150 dager senere observerer vi ved hjelp av kikkert at 83 av individene fortsatt
er i live. La p være sannsynligheten for at hvert individ overlever tidsintervallet på t = 150
dager.

a) Hvilken fordeling er det da rimelig å tro at antall overlevende individ har? Hva forutsetter
dette? Estimer p og standardfeilen til estimatet.

b) Lag et kon�densintervall for p basert på normaltilnærming.

Anta at levetidene T1, T2, . . . , T100 til hvert individ etter ringmerking er eksponentiellt fordelte
med parameter λ.

c) Hva er sammenhengen mellom p og λ gitt at lengden av tidsintervallet er t = 150 dager?
Lag et estimat av λ. Lag et kon�densintervall for dødsraten λ.

Oppgave 3 En homeopat blander ut et sto� i 1 liter vann slik at løsningen inneholder 1
mol av sto�et. Antall molekyler av sto�et i løsningen er da lik 6.02 · 1023 (Avogadros tall). Så
fortynner homeopaten løsningen ved å blande 1ml (0.001 liter) av den opprinnelige løsningen i
999ml rent vann. Denne fortynningsprosedyren gjentas 8 ganger. LaX betegne antall molekyler
av sto�et som er tilstede i den endelige løsningen.

a) Hva slags fordeling er det rimelig å tro at X vil ha?

b) Hva blir sannsynligheten for at den endelige løsningen inneholder minst ett molekyl av
sto�et?

Fem in�uensasmittede pasienter blir behandlet med det homoepatiske preparatet og 5 andre
pasienter får placebobehandling. Etter én dag måler vi temperaturen til pasientene til 37, 38,
39, 37 og 39 grader i den første gruppen og til 38, 40, 40, 38, 39 i den andre gruppen.

c) Utfør en hypotesetest av om det homeopatiske sto�et har en febernedsettende virkning.
Hvilke forutsetninger har du gjort? Det oppgis at interpolert varians (pooled variance)
kan beregnes med formelen

S2
P =

∑n1

i=1(Xi − X̄)2 +
∑n2

i=1(Yi − Ȳ )2

n1 + n2 − 2
. (1)

d) Lag et kon�densintervall for forskjellen mellom den febernedsettende e�ekten til det
homepatiske preparatet og placebobehandlingen.


