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2. Sluttmelding/rapport og etisk vurdering

Sluttmelding
Kortfattet, allment forståelig framstilling av prosjektets konklusjoner. Dette gjelder både positive og
negative funn.
Dette prosjketet ble ikke gjennomført. Derfor er det ingen funn eller konklusjoner.

Kortfattet redegjørelse for gjennomføringen av prosjektet i forhold til opprinnelig søknad og plan for
gjennomføring.
Det ble gjennomført noen preliminaære analyser av det matereialet med bakgrunn i problemstillingen
i prosjektet som var å undersøke felles assosiasjoner mellom fysisk aktivitets atferd og alkohol
forbruk og total, hjerte-og karsykdom, leversykdom ogalkoholrelatert dødelighet Det viste seg at
fordelingen av alkoholforbruket i utvalget var skjevfordelt, der mange hadde veldig lavt
alkoholforbruk, og det var få som hadde ett høyt forbruk. Detet førte til at når vi skulle gjøre de
multivariate analysene med stratifisering på alkoholforbruk og fysisk aktivitet ble den statistiske
styrken for lav. Dette gjør at vi ikke kan besvare den opprinnelige problemstillingen tilfredsstillende.
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