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 SV-125 H19, generell informasjon
Emnekode: SV-125
Emnenavn: Samfunnsvitenskapelige emner
 
Dato: 12. desember 2019
Varighet: 4 timer
 
Tillatte hjelpemidler: Ingen
 
-------------------------------
 
Det forekommer av og til spørsmål om bruk av eksamensbesvarelser til undervisnings-
og læringsformål. Universitetet trenger kandidatens tillatelse til  at besvarelsen kan
benyttes til dette. Besvarelsen vil være anonym.
Tillater du at din eksamensbesvarelse blir brukt til slikt formål?
Velg et alternativ

 

Ja

Nei
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1 SV-125 Oppgave 1 (teller 40%)
Gjør rede for kjennetegn ved kvalitativ og kvantitativ forskning og drøft sentrale
forskjeller mellom dem. Trekk inn eksempler på metoder og mulige forskningsspørsmål.

Forklar hvordan man bør gå fram for å ivareta forskningsetiske aspekter når man driver
med forskning innen medisin og helse. 
Skriv ditt svar her...
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2 SV-125 Oppgave 2 (teller 30%)
Gjør rede for hva som kjennetegner profesjoner, og begrunn hvorfor bioingeniøryrket er
en profesjon. Gi en kort beskrivelse av bioingeniørens rolle i helsetjenesten.

Forklar hva yrkesetiske retningslinjer (YER) innen helseprofesjonene er. Ta for deg tre
YER for bioingeniører, forklar formålet med disse og gi eksempler fra en bioingeniørs
hverdag hvor disse kan være relevante.
Skriv ditt svar her...
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3 SV-125 Oppgave 3 (teller 30%)
Det kan være en utfordring å få et barn til å samarbeide i en blodprøvetakingssituasjon.
Gjør rede for hvordan du kan skape en god relasjon til barnet.

Bruk kommunikasjonsteori og begrunn besvarelsen din.
Skriv ditt svar her...
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