
Reiserapport: Støtte til å reise til Oslo for å ta et statistikkfag på Universitetet i Oslo 

 

Jeg tar en doktorgrad i ernæring på Universitetet i Bergen og etter en lang periode med 

datainnsamling er det nå endelig på tide å starte med statistiske analyser for å skrive artikler. 

Selv om jeg har basiskunnskapene i statistikk og i dataprogrammene som trengs, føler jeg at 

jeg kunne ha nytte av noe mer kunnskap i dette feltet. Men det viste seg at Universitetet i 

Bergen ikke tilbyr noen statistikkfag på PhD-nivå som passet for meg. Etter noen søk på 

nettet fant jeg et statistikkfag på Universitetet i Oslo som så ut til å egne seg midt i blinken. 

Faget gikk over to moduler og varte i to uker, og het ‘Kvantitativ analyse 1 og 2’ (PSY9170 

og PSY9175). Det gikk på psykologisk fakultet, noe som egnet seg ypperlig for meg, siden 

jeg har kognitive hovedutfallsmål. Likevel er den første modulen en innføring i generell 

kvantitativ dataanalyse, og egner seg derfor like godt for folk med ernæring som fagfelt, som 

for psykologer. Den første modulen gir 3 studiepoeng, og den andre modulen gir 2 poeng. 

Eksamen er en skriftlig innlevering av analyse av en problemstilling som enten kan være 

basert på data fra eget forskningsprosjekt eller analyse av et utdelt "case". Siden jeg hadde 

data  fra mitt eget prosjekt tilgjengelig var det veldig nyttig å kunne få bruke disse i eksamen.  

 

Siden prosjektet mitt ikke kunne betale for reisen til Oslo søkte jeg om midler fra NSE’s fond 

for å delta på dette kurset. Og det fikk jeg! J Så en stor takk til NSE som gjorde det mulig for 

meg å ta dette faget som jeg lærte så mye av. Kunnskapen jeg fikk ved å delta på dette kurset 

har spart meg for mange timer med nesen i statistikkboka, og jeg har også fått en enda bedre 

grunnleggende forståelse for statistiske metoder. Statistikkfag er populære og kan ofte være 

vanskelige å få plass på, men det var ikke dette. Jeg anbefaler særlig første modul av dette 

kurset til alle som jobber med ernæringsforskning og som føler at de trenger mer kunnskap i 

statistikk. Takk igjen, 

NSE!  

 

Med vennlig hilsen,  

 

Katina Handeland    



Regnskap:  

 

Flytog Gardermoen-Lysaker 90 NOK 

Fly Bergen-Oslo 604 NOK 

Tog Oslo-Bergen 499 NOK 

Sum reiseutgifter 1193 NOK 

 

 

Reisestøtte kan utbetales til kontonummer 1201 39 90938.  

 

Tusen takk igjen for støtten J  

 

Vennlig hilsen, 

Katina Handeland 

 


