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Statiner er den mest brukte legemiddelgruppen ved dyslipidemi.
Hva er denne legemiddelgruppens primære virkningsmekanisme?
A

Øker utskillelsen av kolesterol i tarmen ved å binde gallesyrer i tarmen, som deretter skilles ut i
fæces
Statiner binder ikke gallesyrer - dette er virkningsmekanismen til en annen medikamentgruppe
(gallesyrebinderne).
B Reduserer nedbrytingen av triglyserider til frie fettsyrer, noe som reduserer dannelsen av LDL
Nei
C Hemmer opptaket av kolesterol fra tarmen via p-glykoprotein
Statiner hemmer ikke p-glykoprotein, og p-glykoprotein har ikke noen funksjon i
kolesterolopptaket.
D X Reduserer kolesterolsyntesen ved å hemme enzymet HMG CoA reduktase
Dette er den primære virkningen av statiner. Dette stimulerer ekspresjonen av LDL-reseptorer på
hetpatocyttoverflaten, som øker opptaket av LDL fra blodbanen til leveren, men det er en
sekundær virkning.
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Arteria poplitea deler seg i 3 arterier som forsyner legg og fot – hhv. arteria tibialis anterior, arteria
tibialis posterior og arteria fibularis (peroneus). Distalt går arteria tibialis anterior over i arteria dorsalis
pedis.
Hvilke to fotarterier måles for å kalkulere ankel-brachial indeks?

A
B
C
DX

Arteria fibularis og arteria tibialis posterior
Arteria tibialis anterior og arteria tibialis posterior
Arteria fibularis og arteria tibialis anterior
Arteria dorsalis pedis og arteria tibialis posterior
Dette er det korrekte svaret - arteria dorsalis pedis kommer fra asrteria tibialis anterior og
vignetten forklarer dette. Studenten skal vite at ankeltrykket måles på fotryggen der arterien heter
aerteria dorsalis pedis
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En mann (75 år) ble innlagt med diagnosen apoplexia cerebri. Pasienten forble komatøs og døde etter
noen dager. Ved obduksjon fant man ved gjennomskjæring av storehjernen forandringer som vist på
bildet.
Hva er den mest sannsynlige diagnosen?

A
B
CX
D

Glioblastom med blødning
Hjerneblødning
Hemorrhagisk hjerneinfarkt
Anemisk hjerneinfarkt
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Du har distriksturnus. En 30 år gammel kvinne som tidligere har vært frisk kommer til deg. Hun har den
siste uken merket dårligere syn på sitt høyre øye, og smerter ved øyebevegelser høyre øye. Øyet er
blekt. Pupillene er like store. Du finner positiv «swinging flashlight test» (du lyser annenhver gang på
høyre og venstre øye) og ser at pupillene blir mindre når du lyser på venstre øye og tilsynelatende
større når du lyser på høyre øye.
Hva er høyst sannsynlig årsaken til dette?
A

Sykdom i høyre ganglion ciliare gjør at efferente signal til høyre pupille blir dårligere
Feil, da skal ikke pupillen endre størrelse avhengig av hvilket øye man lyser på + forklarer ikke
symptomene til pasienten
B Sykdom i Edinger-Westfal-kjernen gjør at det blir en feilkobling slik at de efferente signalene til
høyre pupille blir dårligere
Feil, dette er veldig sjelden hvis det går an i det hele tatt
C Sykdom i makula høyre øye gjør at lyset ikke registreres og at de afferente signalene inn til
hjernen blir dårligere
Feil, får ikke utslag på swinging flashligt test ved skade kun i makula, resten av netthinnen
fungerer
D X Sykdom i høyre synsnerve gjør at de afferente signalene inn til hjernen blir dårligere
Riktig svar, sannsynligvis har pasienten opticusnevritt med relativ afferent pupilledefekt
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En 60 år gammel mann behandles for hjertesvikt grunnet dilatert kardiomyopati med betydelig nedsatt
venstre ventrikkelfunksjon. Han har i tillegg kjent hypertensjon og diabets mellitus type 2. Det
foreligger ingen annen kjent sykdom og nyrefunksjonen er normal. Han har nå vært innlagt
lokalsykehuset med forverring av hjertesvikten grunnet et selvbegrensende anfall med atrieflutter.
Hva er riktig håndtering for videre emboliprofylakse?
A

Oral antikoagualsjon og acetylsalisylsyre
Tillegg av acetylsalisylsyre gir økt bølødningsrisiko uten kjent bedre profylaktisk effekt
B X Oral antikoagulasjon
Med atrieflutter, hjertesvikt, hypertensjon og diabets mellitus er det klar indikasjon for oral
antikoagulasjon etter gjeldenede nasjonale og internasjonale retningslinjer
C Ingen antitrombotisk behandling
Det er feil behandling da pasienten har stor embolifare
D Acetylsalisylsyre
Gir ikke tilstrekkelig profylaske mot kardial emboli
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En kvinne i midten av førtiårene kommer til deg på allmennlegekontoret. Hun er tett i nesen med
sekresjon av gult sekret. Hun har bankende smerter lokalisert til pannen og over kinnbeina. Hun har
ikke målt temperaturen, men føler seg litt varm i kroppen.
Hvilken diagnose er mest sannsynlig?
A

Kronisk sinusitt
Akutt sinusitt er riktig diagnose. Ved en kronisk sinusitt må symptomene ha vedvart i minst 12
uker.
B X Akutt sinusitt
Akutt sinusitt er riktig diagnose.
C Rhinitt
Akutt sinusitt er riktig diagnose. Rhinitt er betennelse i slimhinnen i nesen, men uten at bihulene
er affisert.
D Nesepolypper
Akutt sinusitt er riktig diagnose. Ved nesepolypper får du ikke feberfølelse.
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En kvinne, 61 år, har tidligere ikke vært særlig plaget med hodepine, men siste 3-4 uker har hun hatt
en pressende smerte i hele hodet og dels i nakken som har vært til stede nesten hele tiden. Hun har
etterhvert følt seg generelt dårlig, oppsøkt sin lege flere ganger. Legen har ikke funnet noe galt ved
nevrologisk undersøkelse eller ved undersøkelse av hodet og nakken, men det har vært litt forhøyete
hvite blodceller og C-reaktivt protein. I forbindelse med en ytterligere forverring blir hun til slutt innlagt
på lokalsykehuset. Det blir først tatt en cerebral CT og gjort en orienterende nevrologisk undersøkelse
som begge er normale. Hun blir så spinalpunktert. Spinalvæsken er klar, og trykket er 19 cm H2O målt
i sideleie. Analyse av spinalvæsken viser: totalprotein 0,28 g/L, glukose: 3,6mmol/L (i blod 5,3), celler:
84 x 106 mononukleære/L, IgG-indeks: 0,18.
Spinalvæske

Totalprotein

Glukose

celler

IgG-indeks

cellerx106/L

Referanseverdi 0,15-0,50

60-70% av
0-5
<0,70
samtidig
(> 60%
glukoseverdi
mononukleære)
Hvilken av følgende diagnoser er mest sannsynlig?

A

Bakteriell meningitt
Oftest mer akutt sykdomdforløp, og polynuklære celler i spinalvaslken samt lav ratio glukose i
spinalvæske i forhold til i blod (<2/3).
B Idiopatisk intrakraniell hypertensjon
Spinalvæsketrykket er ikke økt (Normalt mellom 6 og 20 cm H2O)
C Subarachnoidalblødning
Gir typisk hyperakutt hodepine, og funn av røde blodceller i spinalvæsken.
D X Viral meningitt
Har tydelig økt celletall i spinalvæsken av mononuklære celler. Den er relativt lavgradig fordi det
er en moderat økning av celletallet i spinalvæsken.
E
Temporalisarteritt
Gir lokalisert smerte over temporalisarterien, ikke økte celler i spinalvæsken, og C-reaktivt
protein er mye høyere.
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En 65 år gammel mann, tidligere stor røyker, sluttet for 5 år siden og med kjent KOLS, kommer til
kontroll på lungepoliklinikken 3 måneder etter akutt innlegges i sykehus grunnet akutt tungpustethet.
Arterielle blodgasser med 2 L O2 viser følgende verdier: pH 7,37 PCO2 7,5 kPa BE +10 PO2 7,8 kPa
NORMALVERDIER:
•PaO2 11 -13 kPa(14.4 -0.069 x alder (i antall år))
•PaCO2 5.3 kPa(5.0 -5.5)
•pH 7.40 (7.35 -7.45)
•BE 0
Hva er din vurdering av blodgassresultatet?
A

Det er mest forenlig med akutt hyperkapnisk respirasjonssvikt og en metabolsk alkalose
Ved akutt hyperkapnisk respirasjonssvikt vil pH alltid være lav og BE være i normal område
B Det er mest forenlig med kronisk hyperkapnisk respirasjonssvikt og en metabolsk alkalose
Ved en metabolsk alkalose vil pH være mer enn 7,4 og BE mer enn + 10
C X Det er mest forenlig med kronisk hyperkapnisk respirasjonssvikt
En kronisk respiratorisk acidose kompenseres med en metabolsk alkalose via retensjon av
bikarbonat, slik at ved full kompensasjon vil pH være mindre enn 7,4 og BE vil være ca + 10
D Det er mest forenlig med en akutt forverring av en kronisk hyperkapnisk respirasjonssvikt
Ved akutt forverring av en kronisk hyperkapnisk respirasjonssvikt vil pH alltid være lav
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En 74 år gammel kvinne har gjennom flere måneder registrert økende smerter i begge lår og legger
når hun går tur. Etterhvert har smertene blitt så uttalte at hun må stoppe etter ca. 200-300 meters
gange for symptomlindring. Etter noen minutters hvile har smertene avtatt slik at hun kan gå videre,
men smertene kommer tilbake igjen etter at hun har gått noen hundre meter. Du mistenker at det kan
være spinal stenose som forårsaker symptomene.
Hvilken anamnestisk opplysning vil gi videre støtte for denne diagnosen?
A

Hun har mer uttalte smerter når hun går oppover enn nedover bakke
Ved gange i motbakke flekteres ryggen slik at plassforholdene i spinalkanalen bedres. De fleste
pasienter med symptomer på spinal stenose har mindre uttalte smerter når de går oppover enn
nedover bakke.
B Smertene er ofte svært uttalt når hun ligger til sengs om natten
De fleste pasienter med symptomer fra spinal stenose har ikke symptomene ved hvile i liggende
stilling
C Hun har ikke registrert at smertene lindres når hun bøyer seg fremover
De fleste pasienter med spinal stenose opplever lindring av smerter når de bøyer seg forover og
flekterer ryggen, dette gir bedre plassforhold i spinalkanalen.
D X Hun kan sykle over lengre distanser uten at de aktuelle smertene setter inn
Ved sykling flekteres ryggen slik at plassforholdene i spinalkanalen bedres. De fleste pasienter
med symptomer på spinal stenose kan sykle uten at det utløser smerter i bena.
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En 25 år gammel kvinne kommer på legekontoret fordi hun har hyppige (mer enn 5 ganger i døgnet),
små og blodige tømminger fra tarmen.
Det kommer litt blod og litt slim ved hver tømming. Hun har ikke smerter, men har en lettelse etter
tømming.
Hviken diagnose er mest sannsynlig og må avklares?
A

Pasienten har sannsynligvis Mb Crohn
Smerter og diarre er typiske debutsymptom på Mb Crohn
B Malign sykdom i rektum
Pasienten er for ung til å være i risikogruppen.
C Hemorroider
Nei typisk hemorroideblødning kommer etter tarmtømming og virker ikke inn på tømmemønster.
D X Ulcerøs colitt eller proktitt
Typisk bilde av ulcerøs proctitt.
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Høyt inntak av mettede fettsyrer antas å øke nivået av LDL-kolesterol som på sin side øker risikoen for
hjerteinfarkt. Vi kan anse høyt fettinntak som eksponeringen av interesse og hjerteinfarkt som
sykdommen av interesse.
Hva er da den potensielle rollen til LDL-kolesterol: en konfounder eller en mediator, og hvorfor?
A X Mediator fordi LDL-kolesterol er assosiert med både eksponeringen og sykdommen og er en
følge av eksponeringen.
Riktig.
B Konfounder fordi LDL-kolesterol er assosiert med både eksponeringen og sykdommen og er en
følge av eksponeringen.
Ikke korrekt. En følge av eksponeringen kan ikke være en konfounder
C Konfounder fordi LDL-kolesterol er assosiert med både eksponeringen og sykdommen.
Ikke korrekt. LDL er en følge av eksponeringen kan derfor ikke være en konfounder
D Mediator fordi LDL-kolesterol er assosiert med både eksponeringen og sykdommen.
Det ikke er tilstrekkelig, en mediator må også være en følge av eksponeringen.
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Ticagrelor (Brilique) benyttes ved behandling av akutt koronarsyndrom.
Hva er virkningsmekanismen for ticagrelor?
A

Ticagrelor er et nyutviklet lavmolekylært heparin
Feil
B Ticagrelor er en direkte trombinhemmer
Feil
C X Ticagrelor er en platehemmer som virker ved å blokkere ADP-receptorene på blodplatene
Riktig svar
D Ticagrelor er en faktor Xa hemmer
Feil.
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Du har vakt og tilkalles til sengepost på ettermiddagen da en mannlig pasient på 55 år med ca pulm
med spredning til skjelett har målt forhøyet korrigert kalsium på 3,6 (N: 2,15 - 2,51 mmol/L).
Hva gjør du?
A

Setter pasienten på vanndrivende(loop-diuretika) iv som vil medføre rask utskillelse av kalsium i
urinen og dermed senke nivå av serumkalsium
Øyeblikkelig hjelp situasjon som ikke sjelden rammer kreftpasienter. Rikelig væske iv førstevalg.
B Seponerer Kalsiumtablettene han står på. Kontroll av Kalsium neste dag.
C Setter pasienten på høydose steroider iv. Kontroll av Kalsium etter 4 timer.
D X Forordner rikelig væske iv, 2-3 liter 0,9 % NaCl/døgn . Kontroll av Kalsium neste dag.
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Du er fastlege og en kvinne på 34 år kommer til deg grunnet sterke smerter i nakken som ikke vil gi
seg.
Hva er viktig generelt å vite om smerteopplevelse?

A X Smerte som signaliserer stor fare oppleves som verre enn smerte ikke forbundet med fare
B Smerte er en objektiv opplevelse
Smerte kan variere avhengig av bl.a. stress, opplevelse av fare, mental tilstand.
C Smerteopplevelsen avhenger av den utløsende årsak til smerten
Smerte kan variere avhengig av bl.a. stress, opplevelse av fare, mental tilstand.
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En 40 år gammel mann har kontaktet fastlegen på grunn av slapphet og det gjøres en klinisk
undersøkelse uten spesielle funn og en laboratorieutredning som viser følgende:
Resultat:

Normalverdier:

Hgb

13,6 g/dl

12,0-16,0 g/dl

Hvite

6,5 x 109/L

4,0-10,0x109/L

CRP

<5 mg/L

<5 mg/L

Kreatinin

87 µmol/L

<45-90 µmol/L

ALAT

220 U/L

15-40 U/L

ALP

105 U/L

<105 U/L

Ferritin

1230 µg/L

<300 µg/L

Jernmetning

19%

15-59%
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Hvilken diagnose er mest sannsynlig tolkning ut fra blodprøvene?
A X Leversykdom
Forhøyet ALAT, men normal CRP og jernmetning gjør at primær leversykdom er det mest
sannsynlige
B Hemokromatose
Normal jernmetning taler mot
C Akuttfasereaksjon, leversykdom eller hemokromatose. Kan ikke skille
D Leversykdom eller hemokromatose. Kan ikke skille
Ferritinøkning uten økning av jernmetning tyder på at ferritinøkningen skyldes noe annet enn
jernopphopning
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Ved hjernenerveundersøkelse av en pasient finner du at tungen devierer mot høyre.
Hvor er det sannsynlig at pasienten har en lesjon?
A Venstresidig skade av 12. hjernenervekjerne eller tilhørende nerve.
B X Høyresidig skade av 12. hjernenervekjerne eller tilhørende nerve
Riktig fordi vi vet at det er 12. hjernenerve som styrer tungemotorikk, og vi vet at en skade av
denne vil gi paretisk muskulatur på samme side, som igjen vil gjøre at frisk muskulatur (venstre)
skyver tungen over mot den paretiske muskulaturen.
C Venstresidig skade av 10. hjernenervekjerne eller tilhørende nerve
D Høyresidig skade av 10. hjernenervekjerne eller tilhørende nerve
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En 65 år gammel mann med KOLS grad 3 kommer til akuttmottaket pga økende tungpusthet siste
dager. Han har en temperatur rektalt på 38,6 grader, CRP på 220 (normalt <5), puls på 130 per min,
BT på 90/75 mmHg. Røntgen thorax viser pneumoniske forandringer i venstre lunge.
Hvilken behandlingn vil det være mest korrekt å gi denne pasienten?
A X 5 millioner enheter penicillin x 4 og gentamycin (aminoglykocid) 5 mg/kg x1 intravenøst
Denne pas har flere SIRS kriterier positive som gjør det sannsynlig at han kan ha sepsis. Det
antibiotika regime som er mest brukt her hos oss og som dekker pasienten best inntil
dyrkningsvar kommer er penicillin og et aminoglykosid som Gentamycin. Hvis pasientene er
penicillinallergiker kan makrolider som Erythromycin gis isteden for Penicillin
B 3 millioner enheter penicillin intravenøst
C Erythromycin (makrolidantibiootikum) 1 gram x 4 intravenøst i tillegg til Zinacef 1,5 gram x 3 i.v.
D 1,5 gram Zinacef (cefalosporin) x 3 intravenøst
000015a4e0fd076a91

18
En 65 år gammel dame tilkaller legevaktslege fordi hun har våknet med sterke smerter i buken. Hun
finner ingen god stilling, hun er urolig, krøker seg sammen og virker smertepåvirket.
Hva er den hyppigste årsaken til et slikt sykdomsbilde hos en slik pasient?
A

Uspesifikke magesmerter pga obstipasjon
Nei obstipasjon gir faktisk sjelden akutte magesmerter.
B X Gallesteinsanfall
Gallestein er hyppigst årsak til akutt abdomen hos kvinner over 50 år
C Steinsmerter i nyre eller urinveger
Nei urolithiasis er ikke hyppigst, men kan te seg slik.
D Akutt blindtarmbetennelse
Nei blindtarmbetennelse forekommer i denne aldersgruppen, men er hyppigere hos yngre
pasienter.
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En 21 år gammel mann oppsøker det lokale legekontoret etter et anfall med rask regelmessig
hjertebank under bilkjøring. Anfallet har gått over og han er nå ubesværet. Det tas et EKG som er
gjengitt under.
Hva var mest sannsynlige arytmitype ved anfall?
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A

AV-nodal reentrytakykardi
Mulig, men se B
B Atrieflimmer
Lite sannsynlig. Atrieflimmer er uregelmessig og se B.
C Atrietakykardi
Lite sannsynlig, se B
D X AV-reentrytakykardi
Det er preeksitasjon i EKG og pasienten har et WPW-syndrom hvor AV-reentrytakyardi er
arytmimekanismen
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En 45 år gammel mann kommer på allmennlegekontoret ditt fordi han har hatt sterk hodepine de siste
dagene av en type han ikke har hatt tidligere. Han føler seg syk , har vondt i flere ledd og har
dobbeltsyn. Videre har han merket akutt synstap høyre øye. Ved undersøkelse finner du at han har en
oculomotoriusparese høyre side og papilleødem høyre side. SR er tresifret. Du mistenker at han har
kjempecellearteritt.
Hvilket av funnene gjør diagnosen lite sannsynlig?
A Papilleødem
B X Alder under 50 år
Kjempecellearteritt rammer personer over 55 år.
C Han er mann
D Tresifret SR
000015a4e0fd076a91

-7-

21
Vi har mange forskjellige opioider i klinisk bruk. De adskiller seg noe hva gjelder virkningsmekanisme,
men alle interagerer med forskjellige undergrupper av opioidreseptorer.
Hvilken av følgende påstander om opioider i klinisk bruk er korrekt?
A Alle opioider som brukes klinisk er agonister på my-reseptorer
B X Alle opioider som brukes klinisk er agonister (rene eller partielle) eller antagonister (rene eller
partielle) på my-reseptorer
C Alle opioider som brukes klinisk er agonister (rene eller partielle) eller antagonister (rene eller
partielle) på my-, kappa- og delta-reseptorer
D Alle opioider som brukes klinisk er agonister på my-, kappa- og delta-reseptorer
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En mann, 28 år, med alvorlig hodeskade har fått innlagt ekstern ventrikkeldrenasje og ligger sedert og
intubert ved intensivavdellingen ved St.Olavs Hospital. Intrakranialt trykk har vært noe økende. Du har
vakt og ønsker å holde cerebralt perfusjonstrykk >60 mmHg.
Hvilket av følgende tiltak er da ventet å fungere best?
A

Sedere pasienten dypere
Økt sedasjon kan gi lavere intrakranialt trykk, men gir som regel også langt lavere blodtrykk, slik
at cerebralt perfusjonstrykk neppe blir bedre
B Gi kortikosteroider intravenøst
Kortikosteroider har ingen plass i behandling av intrakranialt trykk ved hodeskader
C Heve hodeenden på senga
Hevet hodeende gir lavere intrakranialt trykk, men gir også tilsvarende lavere blodtrykk i hodet,
slik at cerebralt perfusjonstrykk neppe blir bedre.
D X Drenere cerebrospinalvæske
Ved å drenere mer cerebrospinalvæske (CSF) faller intrakranialt trykk og cerebralt
perfusjonstrykk bedres
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Du har en ung dame på 20 år på fastlegekontoret. Hun har feber på 39 grader, svelgsmerter og vondt
når hun gaper. Du tar en spatel og inspiserer svelget og da ser det slik ut.
Hva er den mest sannsynlige diagnosen?
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A X Peritonsillær abscess
B Infisert lateral halscyste
Disse når ikke opp i svelget
C Mononukleose (kyssesyke)
Denne gir symmetrisk hevelse og hvitlige belegg på tonsillene
D Retrofaryngeal abscess
Den gir hevelse i bakre svelgvegg - ikke peritonsillært
000015a4e0fd076a91
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En av dine faste pasienter kommer med sin 72 år gamle far til ditt kontor. Hun forteller at faren har
virket slappere siste ukene og hun tror han har tapt litt vekt. Faren klager over nyoppståtte
ryggsmerter, spesielt om natta, økende de siste 4 ukene. Ved undersøkelsen finner du nedsatt
bevegelighet i ryggen i alle retninger samt ømhet over processus spinosii. Han har normal kraft i
underekstremiteter, men nedsatt sensibilitet i nedre del av legger og føtter bilateralt. Normale reflekser.
Hvordan bør du håndtere pasienten videre?
A

Skrive ut resept på smertestillende og oppfordre til aktivitet inntil smertegrensa
Han bør utredes videre pga røde flagg i sykehistorien
B X Ta blodprøver og sende henvisning til MR av columna
Det er flere røde flagg i sykehistorien, så han bør utredes videre
C Henvise til fysioterapi for veiledning i øvelser
D Henvise til tverrfaglig ryggrehabiliteringsgruppe
000015a4e0fd076a91
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Gutt, 2 år, som ikke har vært plaget med ørene før, kommer sammen med far til fastlegekontoret.
Siste døgnet har barnet hatt feber, 39 grader celcius, målt rektalt. Han har grått mye, vært utilpass og
tatt seg til ørene med hendene. Ved otoskopi ser du rød, bulende trommehinne som ved akutt otitis
media.
Hvordan behandler du dette?
A

Antibiotikamikstur
Paracetamol som smertelindring er riktig behandling. Ørebetennelser hos tidligere friske barn er
oftest selvbegrensende. Antibiotika mikstur brukes kun dersom barnet har hatt mange
ørebetennelser tidligere.
B Øredråper
Paracetamol som smertelindring er riktig behandling. Ørebetennelser hos tidligere friske barn er
oftest selvbegrensende.Øredråper brukes ikke i behandling av akutt otitis media.
C X Paracetamol
Paracetamol som smertelindring er riktig behandling. Ørebetennelser hos tidligere friske barn er
oftest selvbegrensende.
D Intravenøs behandling med antibiotika
Paracetamol som smertelindring er riktig behandling. Ørebetennelser hos tidligere friske barn er
oftest selvbegrensende. Intravenøs behandling er ikke indisert, med mindre det er mistanke om
mastoiditt.
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En forsker ville undersøke om diabetes mellitus er assosiert med nyresykdom. 5 000 menn og kvinner
med påvist diabetes mellitus og 10 000 menn og kvinner uten påvist diabetes mellitus ble rekruttert i
1990 og fulgt i 20 år. Under oppfølging ble nye tilfeller av nyresykdom registrert i hver gruppe.
Hvilken type epidemiologisk studie er dette?
A

Økologisk studie
Ikke korrekt. Individuell og ikke aggregert informasjon ble brukt.
B X Kohortstudie
Riktig, fordi en kohort følges over tid for å oppdage insidente sykdomstilfeller.
C Tverrsnittstudie
Ikke korrekt. Studien hadde en oppfølging.
D Randomisert kontrollert forsøk.
Ikke korrekt. Man kan ikke randomisere for diabetes.
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En mann (69 år) fikk 6 enheter erytrocytter, 2 enheter plasma og 2 enheter trombocytter i forbindelse
med en åpen hjerteoperasjon. Det postoperative forløpet var først ukomplisert, men den 9.
postoperative dagen er hemoglobinkonsentrasjonen i plasma falt fra 10,2 g/dL til 8,1 g/dL
(referanseområde: 13,4-17,0 g/dL).
Hvilken eller hvilke immunhematologisk(e) undersøkelse(r) er det indikasjon for å utføre?
A

Antistoffidentifisering
Svaret er korrekt, men bare hvis antistoffscreening er positiv. Det er derfor både mer unøyaktig og
mindre fullstendig enn fasit
B Serologisk blodtyping i gelkort
Blodbanken utfører ny blodtyping og gelkort-metoden er rutine, men svaret er ufullstendig og
mindre spesifikt enn fasit
C X Antistoffscreening og direkte antiglobulintest
Klinikken passer med en forsinket hemolytisk transfusjonsreaksjon som følge av immunisering i
forbindelse med transfusjonen. Antistoffscreening viser evt. nyoppstått fritt antistoff og DAT viser
evt. antistoff bundet til erytrocytter som ennå ikke er hemolysert. Dette er viktige undersøkelser
for å bekrefte eller avkrefte diagnosen
D Indirekte og direkte antiglobulintest
IAT brukes ved blodtyping / antistoffscreening og DAT ved utredning av om antistoff er bundet til
pasientens erytrocytter. Men svaret er mer generelt enn fasit fordi det ikke angir formålet med IAT
her (= antistoffscreening).
000015a4e0fd076a91
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Behandling av pasienter med for eks. kolonkanser bestemmes av ulike faktorer, bl.a. basert på
patologibesvarelser av operasjonspreparater. Diagnosen på et slikt kasus var som følger:
"Kolonresektat med 4 cm stor polypøs tumor i sigmoideum. Middels høyt differensiert kolorektalt
adenokarsinom. Tumorvekst gjennom alle vegglag og gjennom serosa. Metastaser til 4 av 12
tumornære lymfeknuter."
Hvilket av følgende termer omfatter histologiske malignitetsgrad?
A
B
CX
D

Metastaser til lymfeknuter
Gjennomvekst av tarmvegg og serosa.
Middels høyt differensiert.
Adenokarsinom.
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Kreftpasienter med avansert sykdom har ofte mange symptomer. Symptomene gjør at de i perioder
har behov for spesialistvurdering og behandling. Målet for de fleste pasienter er imidlertid å være
hjemme mest mulig.
Hvilken kombinasjon av faktorer er av størst betydning for at pasientene skal kunne være
hjemme med alvorlig sykdom?
A

Pasienten må være i relativt god form, ha daglig hjemmesykepleie, nødvendige hjelpemidler er
tilstede, pårørende er hjemme fra jobb.
Det er ikke nødvendig å være i god form for å være hjemme.
B Pasienten har nødvendige hjelpemidler, hjemmesykepleie x 3, pårørende er tilgjengelig for tilsyn,
matombringing er ordnet.
Dette kan være nok i mange situasjoner.
C Pasienten bor i en bolig uten trapper, hjemmesykepleien kommer ved behov, pårørende er
hjemme fra jobb.
Dette er som oftest ikke nok.
D X Pasienten har pårørende som er til stede etter behov, nødvendige hjelpemidler, hjemmesykepleie,
lege tilgjengelig.
Denne kombinasjonen er den beste da det nesten alltid er nødvendig å ha en lege tilgjengelig for
vurdering av pasientens tilstand og behandling.
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Ved refleksundersøkelse av en 59 år gammel mann på poliklinikken finner du hyperrefleksi og klonus.
Hva kan du forvente å finne ved tonusundersøkelse hos denne pasienten?
A
B
C
DX

Redusert tonus
Blyrørsrigiditet
Tannhjulsrigiditet
Spastisitet
Studentene skal vite at spastisitet og hyperrefleksi begge er symptomer på sentral skade, og at
mekanismene for testing av reflekser er de samme som for testing av spastisitet, og at disse
funnene derfor følger hverandre.
000015a4e0fd076a91
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En 70 år gammel mann oppsøker deg på legevakt da han de siste 2 timene har merket hjertebank.
Han har fra før kjent hypertensjon, diabetes mellitus type 2 og gjennomgikk et hjerteinfarkt for 5 år
siden. Han er ubesværet utenom hjertebanken og kommer gående til undersøkelsen. Hjertefrekvensen
er 170/min. Blodtrykket er normalt og han er godt perifert sirkulert ved klinisk undersøkelse. EKG viser
en regelmessig takykardi med breddeøkte QRS-komplekser.
Hva er mest sannsynlige arytmidiagnose?
A

Atrieflutter med 2:1 overlednign over AV-knuten og samtidig grenblokk
Med tidligere hjerteinfarkt er det mye mer sannsynlig at han har ventrikkeltakykardi
B Atrietakykardi med grenblokk
Med tidligere hjerteinfarkt er det mye mer sannsynlig at han har ventrikkeltakykardi
C X Ventrikkeltakykardi
Med tidligere hjerteinfarkt er det ca 90 % sannsynlighet for at det er en ventrikkeltakykardi
D AV-nodal reentrytakykardi med grenblokk
Med tidligere hjerteinfarkt er det mye mer sannsynlig at han har ventrikkeltakykardi
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Gastroøsofageal refluxsykdom - hva er sykdommens viktigste symptom ?
A

Sure oppstøt
Se kommentar til alternativ A . Et vanlig symptom / plage og er forekommende peiodisk hos
friske og vanlig ved mange tilstander både av funksjonell og organiske karakter i øvre del av
mage- tarmkanal .
B Smerter i epigastriet
Vanlig symptom ved mange , også funksjonelle tilstander i øvre mage-tarmkanal f. eks ved ulcus
sykdom , non-ulcustilstander og dyspepsier og er ikke typisk eventuelt diagnostisk for
refluxsykdom
C Kvalme og brekingstendens
Kvalme og tendens til brekninger forekommer periodisk hos friske og ledsager ofte de fleste
tilstander / sykdommer i mage- og tarmkanalen og er ikke således et diagnostiserende viktig
typisk symptom ved reflux
D X Halsbrann
Halsbrann er kardinalsymptomet og varsler ofte patologisk gastroøsofageal reflux . Symptomet ,
dersom det også forsvinner ved adekvate tiltak mot magesyre som f. eks. ved behandlingsforsøk
med potente midler som reduserer betydelig magesekkens syreproduksjon , er et godt og adekvat
diagnostikum på sykdommen
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Ved MR-undersøkelser av en hjernesvulst får pasienten intravenøs kontrast for å kartlegge svulsten
best mulig.
Hva betyr det dersom den er kontrastladende?
A Svulsten er høyst sannsynlig malign
B X Svulsten kan være både benign og malign
Både maligne og benigne tumorer kan lade kontrast (eksepelvis glioblastomer og schwannomer)
og betyr at blod-hjerne-barrieren er brutt
C Svulsten er høyst sannsynlig benign
D Svulsten er høyst sannsynlig en metastase
000015a4e0fd076a91
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Som sykehuslege møter du en 56 år gammel mann som fikk hjerneslag for 3 uker siden. Den første
uken hadde han lette pareser i venstre arm og tydelige tegn til visuo-spatial neglekt, hvor han blant
annet ofte kolliderte med dørkarmer på sin venstre side. Han sier at han nå ikke opplever noen
motoriske eller kognitive problemer, utover at han blir litt lettere sliten enn før. Visus er normal. Han
gjennomfører klokketesten uten anmerkning. MMSE = 27. Du har tidligere gitt beskjed om at det inntil
videre ikke vil være forsvarlig for ham å kjøre bil. Pasienten spør nå om når han igjen kan begynne å
kjøre bil.
Hva er riktig håndtering av dette videre?
A

Du sier at utvidet kognitiv undersøkelse ikke er nødvendig, men setter ham opp til en medisinsk
undersøkelse hos deg om 3 måneder for en endelig avklaring av om kjøreforbudet kan oppheves
da.
Det er ikke riktig at man på bakgrunn av den beskrevne undersøkelsen kan utelukke at det også
senere i forløpet vil finnes kognitive utfall som er uforenlig med helsekravene for å inneha
førerkort. En medisinsk undersøkelse alene vil ikke være tilstrekkelig.
B Du henviser ham til en utvidet kognitiv undersøkelse med en gang fordi det er viktig å avklare så
tidlig som mulig i forløpet om han vil kunne kjøre bil i framtiden.
Det er viktig å påvise tidlige svikttegn for senere vurdering, men en utredning i tidlig fase vil ikke
kunne avklare framtidige forhold. En kognitiv utredning kan imidlertid være indisert på et tidlig
tidspunkt når det gjelder andre problemstillinger med mer umiddelbar relevans for
rehabiliteringen.
C X Du gir ham fortsatt kjøreforbud i minst 3 måneder og henviser ham til utvidet kognitiv
undersøkelse for å avklare om kjøreforbudet kan oppheves da.
Tidlige svikttegn knyttet til visuo-spatial neglekt er indikasjon for utvidet kognitiv undersøkelse
senere i forløpet selv om vanskene blir mindre uttalte med tiden. Ved tydelige svikttegn er det
hensiktsmessig å vente til det meste av spontanbedring av kognitiv funksjon har forekommet før
man gjennomfører en mer omfattende undersøkelse. Selv mer subtile vansker med neglekt kan
utgjøre en risiko ved bilkjøring og bør undersøkes nærmere. Det er ikke tilstrekkelig med
Klokketesten eller MMSE for å avdekke slike vansker. Slike vansker opptrer dessuten sjelden
alene, og overlapper ofte med rom-retningsvansker, generelle oppmerksomhetsvansker, og
eksekutive vansker, som ikke kan utelukkes basert på informasjonen i vignetten.
D Du sier at han bør ta det med ro, fokusere på rehabiliteringen, og at han kan begynne å kjøre bil
om 3 måneder.
Det er ikke riktig at man kan utelukke på bakgrunn av den beskrevne undersøkelsen at det også
senere i forløpet vil finnes kognitive utfall som er uforenlig med helsekravene for å inneha
førerkort.
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En kvinne på 25 år har sluttet å spise kjøtt og kjøttprodukter.
Hvilke matvarer kan nå best dekke hennes behov for vitamin B12?
A

Fullkornsprodukter
Inneholder mange andre B-vitaminer, men ikke B12. B12 finnes ikke i planter
B X Melkeprodukter
Inneholder ikke like mye B12 som kjøtt, fisk eller egg. Men ved et moderat inntak er det nok til å
dekke behovene
C Belgfrukter
Inneholder mange andre B-vitaminer, men ikke B12. B12 finnes ikke i planter
D Nøtter
Inneholder mange andre B-vitaminer, men ikke B12. B12 finnes ikke i planter
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En 24 år gammel student ved NTNU er blitt påkjørt i en rundkjøring bak Lerkendal. Heldigvis hadde
han hjelm men som mange syklister for stor fart i morgenrushet. Han blir fraktet St.Olavs hospital med
ambulanse og ankommer etter en kort tid. Han har store skader med betydelig blødning i begge ben,
både i legg og lår. I ambulansen har han fått 3 liter oksygen på maske, 5 mg Morfin i.v. og 2000 ml
væske (Ringer). Blodgass i mottagelsen viser:
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pH:

7.38

pCO2:

4.2

pO2:

16.6

Saturasjon:

97%

BE:

-2.3

Hb:

11.8

I forbindelse med traumer og kritisk sykdom kan man se et fall i ”saturasjon”, dvs en reduksjon i
mengden oxygenert hemoglobin. Derfor er det viktig å følge denne parameteren kontinuerlig hos kritisk
syke pasienter. Sykepleieren er bekymret for at det er vanskelig å få et godt signal fra pulsoksymeteret
hos denne pasienten.
Hva er den mest sannsynlig årsaken?
A Pasienten har lav hemoblobin (Hb 11.8) som gjør det vanskelig å måle saturasjon
B Pasienten har fått smertestillende (Morfin) som påvirker respirasjonen?
C X Pasienten er vasokonstringert på grunn av blødningen og har dårlig perifer sirkulasjon
Dette er en todelt oppgave hvor innledningen beskriver en alvorlig tilstand studentene godt kan
komme ut for. Her ligger det også noe informasjon om årsak (syklister med høy fart er fortsatt
myke trafikanter i risikosonen) og skademekanisme det er lett å glemme samt en oppdatering på
viktige behandlingsprinsipper: væske, smertestillende og rask transport til sykehus (load and go).
Blodgassanalysen viser anemi (blødning), lett acidose (sannsynlig laktat) og en lettgradig
hyperventilasjon som også kan skyldes angst og smerte i tillegg til acidosen, men
blodgassanalysen er ikke vesentlig for svaret men trekker i retning av blødningssjokk. Tross
mange kompliserende faktorer som KAN innvirke på saturasjonen, er det viktigste her at
pasienten er hypovolem (blødningssjokk?) og sannsynligvis kald i tillegg slik at den perifere
sirkulasjonen er nedsatt. Derfor vil det være vanskelig å få gode signal fra pulsoxymeteret. Det
er ikke ment som et "lurespørsmål" men fokuserer på enkel fysiologiske prinispper fremfor å lete
etter sofistikerte svar som man kan ha "hørt".
D Pasienten hyperventilerer og oksyhemoglobinets dissosiasjonskurve er forskjøvet
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En ung afrikansk innvandrer hostet kraftig da han var hos deg på legekontoret. Du sendte ham til
sykehuset for videre undersøkelser og får senere vite at han har tuberkulose.
Hvilken faktor er viktigst for om han var smitteførende da han var hos deg på legekontoret?
A

Om han har blod i oppspyttet
Blod i oppspyttet kan indikerer alvorlig sykdom men sier ikke direkte at han har mer bakterier i
ekspektoratet
B X Om han har tuberkulosebakterier i oppspyttet
TB-bakterier påvist i oppspytt (eller annet luftveispreparat) er den viktigste enkeltfaktor for om en
pasient er smitteførende
C Om han er HIV-positiv.
HIV-positive har økt risiko for å utvikle TB dersom de er smittet, men de har vanligvis færre
bakterier i sitt oppspytt og er derfor ikke mer smittefarlig.
D Om han har hatt behandling for tuberkulose tidligere
TIdligere behandling kan øke risikoen for at han har resistente bakterier men ikke at han er mer
smittefarlig
000015a4e0fd076a91
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Kvinne, 51 år, er hos sin lege fordi hun er bekymret for sin 3 år eldre mann som ikke vil gå til legen.
Han har med flere års mellomrom hatt kraftige smerter i hodet der han virker fortvilet og vil trekke seg
unna alle andre. Hun har likevel sett at han går urolig rundt og holder seg til pannen. Det kan stå på
opptil en time. Han sier at han ikke tåler sterkt lys under anfallene. Så blir han helt bra, men det kan
gjenta seg nesten daglig i opptil et par uker før det går over. Han kan være bra i flere år. Nå har han
påny fått anfall.
Hvilken diagnose er mest sannsynlig?
A

Spenningshodepine
Vansligvis mer langvarig, og ikke så intens.
B Idiopatisk intrakraniell hypertensjon
Vanligvis ikke så intens hodepine, og ikke ensidig og periodisk.
C Akutt trangvinkelglaukom
D X Klasehodepine
Alle opplysninger er forenlig med diagnosen episodisk klasehodepine: Anfallenes varighet,
hyppighet, periodisitet, ensidighet, samt motorisk uro. De fleste pasienter merkeer også lysskyhet.
E
Migrene
Anfallene er for korte, og pasientene vil da som oftest holde seg i ro. Dessuten mangler
opplysninger om ledsagerfenomener (kvalme, oppkast), og selv om han har lysskyhet er ikke
dette nok til å oppfylle dette kriteriet.
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Du arbeider som lege i spesialisering ved revmatologisk avdeling. Du har fått henvist en 40 år gammel
kvinne med vedvarende smerter i muskulaturen og proksimal muskelsvakhet. Blodprøvene viser høy
senkning (SR) og forhøyede verdier av kreatin-kinase (CK).
Hvilken type muskelsykdom bør du da primært vurdere?
A

Mitokondriemyopati
Dette er en muskelsykdom som ikke er assosiert med nekrotiske muskelfibre
B Nevrogen muskelatrofi
Dette er ikke assosiert med nekrose av muskelfibre
C X Inflammatorisk myopati
Forhøyet CK-verder passer med en primær og destruktiv myopati med nekrose av
muskelfibre. Høy SR passer med en inflammatorisk myopati, og aktuelle differensialdiagnoser er
da bl.a. dermatomyositt, polymyositt og inklusjonslegemyositt.
D Muskeldystrofi
Muskeldystrofi kan gi økte CK-verdier, men dette er sjeldne sykdommer, ofte arvelige, rammer
vanligvis yngre, men noen kan også debutere i voksen alder. Det er i mindre grad smerter, og
muskelsvakheten er gjerne progressiv.
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Hvilken reaktiv gass er det som bønder kan utsettes for ved silolegging, og som også finnes i
dieseleksos og i en del industrirøyk?
A

Karbondioksid
Nei, finnes i silo og i dieseleksos, men er ikke særlig reaktiv.
B X Nitrogendioksid
Ja, den giftige gassen ved silolegging
C Amoniakk
Nei, finnes ikke i silo og lite i dieseleksos
D Svoveldioksid
Nei, finnes ikke i silo, men kan finnes i små mengder i dieseleksos
000015a4e0fd076a91
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En 18 år gammel kvinne har forlenget blødningstid og forteller at mor har von Willebrands sykdom.
Hva er mekanismen for at pasienter med denne tilstanden ofte har forlenget blødningstid?
A Normal vWf er nødvendig som kofaktor ved protein C- mediert inaktivering av trombin
B Normal vWf er nødvendig for å hemme fibrinolysen
C X Normal vWf er nødvendig for å binde platene til kollagen i skadet karvegg
Blødningstiden tester særlig platepluggfunksjonen. Platene kan ikke bindes normalt til skadet
karvegg ved vWF mangel
D Normal vWf er nødvendig for å hindre enzymatisk nedbryting av koagulasjonsfaktor VIII
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En 82 år gammel kvinne legges inn akutt ved et lokalt sykehus med sterke smerter, kvalme og oppkast
av 2 dagers varighet. Hun har diabetes, ellers har hun vært ganske frisk tidligere. Du undersøker
henne og hun beskriver smerter omkring høyre øye. Du mistenker akutt glaukom.
Hvilket funn forventer du å finne ved denne diagnosen?
A Hyfema
B X Hornhinneødem
Det er typisk å ha hornhinneødem ved akutt glaukom
C Liten pupille
D Ekskavert papille
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En 65 år gammel mann fikk påvist kreft i endetarmen. Av tidligere sykdommer har han hatt et
hjerteinfarkt. Han røyker ca. 20 sigaretter om dagen. Han ble operert med lav fremre reseksjon. Tre
dager etter operasjonen blir hans allmentilstand forverret med feber 39.2, puls 110 og BT 100/60.
Pulsoxymetri viser O2-metning på 98. Ved klinisk undersøkelse er abdomen noe oppblåst, ingen tegn
til sårinfeksjon, normale lungelyder uten dempning ved perkusjon, og legger og føtter er ikke
ødematøse. Urin stix er normal.
Hva er den mest sannsynlige diagnosen?
A

Lungeemboli
Mulig diagnose, men gir sjelden slik feber, dessuten ingen tegn til dyp venetrombose ved klinisk
undersøkelse
B Intraabdominalt hematom
Mulig diagnose, dog sjelden slikt septisk bilde som denne pasienten hadde, vanligst med lav
feber og upåvirket sirkulasjon
C X Anastomosesvikt
Langt vanligere enn tarmgangren, må alltid mistenkes ved septisk bilde etter lav fremre reseksjon
D Tarmgangren
Mulig diagnose, også pga. røyker og tidligere cardiovasculær sykdom, dog sjelden tilstand,
opptrer oftest spontant pga. stenose i a. mesenterica superior og gir derfor gangren av tynntarm
og øvre halvdel av colon
000015a4e0fd076a91
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En 50 år gammel mann som er noe overvektig har kommet til deg som fastlege grunnet langvarige
korsryggsmerter som nå er blitt betydelig verre. Du sykmelder ham og henviser til MR. Han kommer
tilbake fra et privat røntgeninstitutt noen uker senere med en lang beskrivelse av såkalte
slitasjeforandringer: «degenerative forandringer, påleiringer og skivebukninger». Han ønsker nå
ryggproblemene godkjent som yrkesskade/yrkessykdom da han har hatt et tungt yrke i mange år.
Hva sier du?
A

Du støtter ham i at slitasjeforandringene i ryggen nok skyldes slitasje over mange år med et tungt
yrke og skriver attest om dette til NAV
B Du forklarer at slitasjeforandringer er et misvisende begrep da det sjelden skyldes overdreven
bruk av ryggen men derimot feil løfteteknikk
C Du forklarer at slitasjeforandringer i ryggen oftere skyldes overvekt enn et tungt yrke
D X Du forklarer at den sterkeste risikofaktor for såkalte slitasjeforandringer er genetikk og at yrke
derfor har liten betydning
Fra bl.a. tvillingstudier vet man at genetiske forhold nok har langt større betydning enn andre
risikofaktorer. Røyking og kardiovaskulær risikoprofil er også funnet assosiert med degenerative
forandringer. For såkalt MODIC-forandringer er det i noen få studier rapportert sammenheng med
funn av lavviruente anaeroe bakterier i mellomvirvelskiven, særlig Propionibacterium acnes. Yrke
har liten eller oftest ingen betydning.
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En 83 år gammel mann opereres i spinalanestesi for en emboli i venstre underekstremitet, etter at han
har hatt store smerter i beinet i 6 timers tid. Man fjerner trombemasser fra bekkenarteriene og låret.
Etter inngrepet er det fin puls på fotryggen. 4 timer etter inngrepet klager han over kraftige smerter på
lateralsiden av venstre legg.
Hva kan forklare dette funnet?
A X Losjesyndrom
typisk etter revaskularisering på en fot som har vært ischemisk over mange timer på forhånd
B Nerveskade i forbindelse med regional anestesi
C Reperfusjonsødem
Dette gir ikke smerter
D Dyp leggvenetrombose
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En 68 år gammel kvinne oppsøker fastlegen sin som øyeblikkelig hjelp og forteller at hun helt plutselig
mistet synet på venstre øye mens hun spiste frokost i dag.
Hvilken tilstand er mest sannsynlige årsak til synstapet hennes?
A

Glaukom
Gir snikende tap av synet
B X Arteritis temporalis
Tilstanden kan medføre plutselig synstap
C Makuladegenerasjon
Synstapet utvikles over uker eller måneder, mye raskere for våt AMD enn for tørr type. Gir ikke
plutselig synstap
D Iridosyklitt
Visus kan bli litt uklart, men ikke alltid så det måles på synstavla
000015a4e0fd076a91
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En 30 år gammel mann opplever et førstegangs GTK-anfall og du henviser derfor til MR. MR viser en
ekspansiv prosess uten kontratopptak i pars triangularis i gyrus frontalis inferior på venstre side.
Radiologen mistenker lavgradig gliom så du henviser til operativ behandling. Pasienten lurer på om
den sitter vanskelig til for kirurgi.
Hva kan være en risiko med kirurgi i denne regionen?
A

Impressiv dysfasi
Feil. Dette er mer typisk ved affeksjon av Wernickes område i temporallappen
B Parese i ben
Feil. Motorisk område for bena sitter medialt i hjernen, ikke lateralt
C Synsfeltutfall
Feil. Synsbanene går ikke gjennom frontallappen
D X Ekspressiv dysfasi
Riktig. Brocas område sitter i frontallappen, oftest på venstre side og typisk i nedre frontale gyrus.
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Mann, 32 år, er sportsdykker. Etter at han en hel dag hadde dykket etter kamskjell på Frøya fikk han
en akutt rotatorisk svimmelhet, og du blir tilkalt som lege til hytta der han er. Ved undersøkelse finner
du at han er blek og medtatt og han føler seg kvalm. Han vil helst ligge helt stille uten å bevege hodet,
og han ble veldig mye verre av svimmelheten da han måtte kaste opp. Du får fram at han er frisk og
ikke bruker medisiner, men at han hadde en kraftig forkjølelse med hoste for 3-4 uker siden. Ved
undersøkelse finner du at han har puls på over 100, blodtrykket er 135/85, det er litt nystagmus ved
blikk mot høyre, og han angir litt nedsatt hørsel ved fingergnissing ved høyre øre, der han merker
dottfornemmelse. Det er ellers ingen andre nevrologiske utfall, men fordi han blir så dårlig ved
bevegelse får du ham ikke opp i sittende stilling og du får ikke til å gjøre balanse- eller svimmelhetstest
(Dix- Hallpike's test). Du vil legge ham inn på St. Olavs Hospital for nærmere undersøkelser.
Hvilken diagnose er viktigst å få avklart nå?
A

Labyrintær apopleksi
Kan ligne på dette men vanligvis ingen hørselssymptomer.
B Ménières sykdom
Kunne være det, men når det starter etter dykking er det viktigst å utelukke perilymfatisk fistel
C Benign paroksysmal posisjonsvertigo
Kortvarigere anfall knyttet til spesielle hodebevegelser. Vil oftest ha hatt flere episoder før de
kommer til legen.
D Vestibularisnevronitt
Kan minne om dette, men oftest ikke hørselssymptomer. Dessuten bør andre årsaker utelukkes
først.
E X Perilymfatisk fistel
Typisk start etter mulig baarotraume, som ved dykking.
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Du er fastlege for en dame i 50 årsalderen som forteller at hun ved to anledninger har hatt sterk
smerter i øvre del av buken. Smertene har vært verst under høyre costalbue. Hun har fått
smertestillende ved begge disse anfallene og nå har hun det rimelig greit.
Hva er den beste utredningen.
A X Undersøker abdomen, tar lever og galleprøver (bil, ALP, GT og ALAT) og bestiller ultralyd
abdomen med spørsmål om gallestein.
Hvis pasienten har patologiske leverprøver kan det være indikasjon for rask innleggelse.
B Undersøker abdomen på pasienten og henviser til ultralyd abdomen med spørsmål om pasienten
har gallestein, for å stille en diagnose.
C Legger pasienten inn i sykehus akutt med diagnosen gallesteinssykdom.
Ikke nødnvendig når anfalletr er over.
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Du er lege ved geriatrisk poliklinikk. En 72 år gammel tidligere frisk mann kommer for utredning. Han
bruker ingen medisiner. Det siste året har han falt flere ganger. Han har flere ganger sett en dame i rød
kjole i leiligheten som ingen andre kan bekrefte har vært der. Kona sier han husker bra. Han har
mindre initiativ enn tidligere, og er mindre nøye med hygienen uten at dette er et problem. I perioder er
han urolig om natta. Kona sier tilstanden svinger fra dag til dag. Han går lett foroverbøyd og virker noe
stiv i kroppen.
Hva er mest sannsynlige diagnose?
A X Lewy-legeme demens
Tilstanden kjennetegnes av fluktuasjoner, gangvansker og parkinsonisme. Hallusinasjoner, gjerne
konkrete og visuelle, er vanlig også tidlig i forløpet. REM-søvn -forstyrrelser (uro om natten) er
vanlig.
B Alzheimers sykdom
Tilstanden debuterer oftest med hukommelsesvansker. Hallusinasjoner og gangvansker kan
forekomme men kommer vanligvis lengre ut i forløpet
C Vaskulær demens
Det er ingen opplysninger om øvrig karsykdom. Symptombildet kan nok forekomme ved
omfattende vaskulære forandringer i hjernen, men Lewy-legeme demens er mye mer sannsynlig.
D Frontallappsdemens
Tilstanden gir typisk omfattende atferdsendringer med ukritisk oppførsel eller språkvansker.
Hallusinasjoner og parkinsonisme er uvanlig.
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En 62 årig mann er godt kjent på avdelingen. Han har hatt MS i lang tid og blitt jevnt dårligere det siste
året. Pårørende opplyser at han har hatt en akutt luftveisinfeksjon som ble behandlet med antibiotika.
Samboer sier videre at hun har forsøkt å få ham til å bruke CPAP hele natten men at han får panikk
når han må ligge med den tette masken. På formiddagen i dag synes hun det i perioder er vanskelig å
få kontakt med ham. Derfor ringer hun til nevrologisk avdeling og han blir så innlagt. Ved ankomst til
akuttmottaket rekvirerer vakthavende lege røntgenbilde av lungene og en cerebral CT. I påvente at
dette skal bli gjort får han svar på blodgassene som er blitt tatt ved ankomst:
pH:

7.11

PaCO2:

23.56

PaO2:

8.94

BE:

24.2

Hva slags syrebaseforstyrrelse er dette?
A
B
CX
D

Metabolsk acidose
Metabolsk acidose som er delvis respiratorisk kompensert
Respiratorisk acidose som er delvis metabolsk kompensert
Respiratorisk acidose
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Du påviser en makrocytær anemi hos en kvinne på 45 år. Hun forteller at hun er veganer. Du tenker at
tilstanden kan skyldes en mangeltilstand på grunn av det spesielle kostholdet.
Hvilken mangeltilstand er den mest sannsynlige årsaken, hennes kosthold tatt i betraktning?
A

Homocystein - mangel
Homocystein - mangel eksisterer ikke og biokjemisk kjennetegnes en makrocytær anemi pga
B12- eller folatmangel av økt plasma homocystein.
B Jernmangel
Jernmangel er ikke kjennetegnet ved makrocytær anemi
C X Vitamin B12 - mangel
B12 finnes kun i animalske råvarer og mangel kan gi makrocytær anemi.
D Folatmangel
Veganere er ikke spesielt utsatt for folatmangel
000015a4e0fd076a91
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Ved obduksjon av en eldre kvinne finner du forandringer i hjertet, og tar snitt fra området. Mikroskopisk
sees rikelig med små kar og fibroblaster.
Hva er dette?
A X Granulasjonsvev
Typiske forandringer
B Hemangiom
C Nekrose
Strukturløshet
D Arrvev
få celler. kollagen fibre
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En 69-årig mann har i flere år gått til halvårlige oppfølgende kontroller i din allmennpraksis på grunn av
grenseøkte blodtrykksverdier. Du har så langt valgt en avventende tilnærming med vektlegging av
livsstilstiltak og kostholdstiltak. Pasienten benekter symptomer av noen som helst art og angir at han
føler seg i god fysisk form.
Fortsatt måler du grensenormale blodtrykksverdier, men ved dagens undersøkelse velger du også å
auskultere over hjerte og lunger. Over bakflatene av thorax hører du upåfallende lungefysikalia. Over
hjertet hører du regelmessig hjerteaksjon og en ru, systolisk bilyd grad 3, best hørbar høyt parasternalt
og med utstråling til apex cordis og halskar. Umiddelbart angrer du på at det er flere år siden du sist
gjennomførte kardiopulmonal auskultasjon fordi du nå mistenker at pasienten har utviklet en
aortastenose.
Hvilket av følgende tiltak vil du nå iverksette for best å ivareta pasienten?
A

Rekvirere røntgen thorax
Undersøkelsen er ikke indisert ved upåfallende forhold ved auskultasjon over lungene og i fravær
av symptomer
B Starte medikamentell behandling for å senke blodtrykket
Det er ingen økt indikasjon for å starte blodtrykksbehandling før spørsmålet om aortastenose er
avklart.
C Orienterende blodprøver inklusive tropniner og NT-proBNP
Ikke indisert i fravær av symptomer på hjertesvikt eller misstanke om myocardskade.
D X Henvise til ekkokardiografisk underøkelse
Førstevalg i utredning av mistenkt klaffefeil
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En 45 år gammel mann innkommer med sterke takvise smerter under høyre costalbue. Ved klinisk
undersøkelse er han direkte palpasjonsøm i dette området. Pasienten har forhøyt CRP og leukocytter.
Hvilken bildeundersøkelse er den mest hensiktsmessige og mest sensistive til å påvise
pasientens mest sannsynlige tilstand?
A
B
C
DX

Ultralyd av nyrene
CT av lever og galleveier
CT av appendix
Ultralyd av lever og galleveier
Pasienten har en sannsynlig cholecystitt med eller unten galleblærekonkrementer. Ultralyd er den
mest sensitive undersøkelsen som samtidig er uten strålebelastning.
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Hva menes med B-symptomer ved malignt lymfom?
A X Feber, nattesvette og vekttap
Svar B er rett
B Økt infeksjonstendens grunnet dysfunksjonelle B-lymfocytter
C Lymfeknutesvulst, feber og økt infeksjonstendens
D Lymfeknutesvulst, feber og vekttap
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Gutt, 12 år. De siste 3 ukene har han vært slapp, hatt feber og nattesvette. Ved innleggelse påvises
stor tumor i nedre, høyre del av abdomen. Ved operasjon er denne lokalisert i terminale ileum. Tumor
fjernes og sendes til histopatologisk undersøkelse. Mikroskopiske snitt viser aggressiv tumor med
stjernehimmelmønster, mange mitoser, uttrykk av CD20 ved immunhistokjemisk undersøkelse og
svært høy proliferativ aktivitet (100% ved immunhistokjemisk undersøkelse). Rutinefarget snitt øverst
(hematoxylin og eosin). Immunhistokjemisk snitt nederst med antistoff mot CD20 (positiv reaksjon blir
brun/svart)
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Hvilken diagnose er dette?
A X Burkitt lymfom
Patologi og klinikk er typisk for Burkitt lymfom av sporadisk type som er den hyppigste formen i
Norge. (Det finnes en endemisk form i Afrika og en form hos pasienter med immunsvikt, oftest
grunnet HIV-infeksjon. I begge disse tilfeller er infeksjon med EBV-virus viktig i patogenesen.)
Burkitt lymfom viser diffus vekst med stjernehimmelmønster på liten forstørrelse der "stjernene" er
makrofager som fagocyterer apoptotisk materiale fra døde lymfomceller. Høy grad av apoptose er
et tegn på hurtig vekst. Burkitt er en av de mest hurtigvoksende svulster og har en proliferativ
aktivitet på 100% målt ved immunhistokjemisk metode.
B Udifferensiert sarkom
Uttrykk av B-cellemarkøren CD20 gjør at dette ikke er aktuell diagnose. Morfologi er heller ikke
typisk for dette, men det er ikke hovedpoenget.
C
Follikulært lymfom
Både follikulært lymfom og Burkitt lymfom er subtyper av non-Hodgkin B-cellelymfomer. Begge
uttrykker B-cellemarkøren CD20. Follikulære lymfomer er indolente (lavgradige) og opptrer ikke
med slik aggressiv klinikk som i dette tilfellet. De vokser oftest ikke diffust, men follikulært. De har
ikke proliferativ aktivitet nær 100%. De har ikke stjernehimmelmønster og forekommer vanligvis
ikke hos barn.
D Adenokarsinom
Morfologi og uttrykk av B-cellemarkøren CD20 gjør at dette ikke er aktuell diagnose.
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En mann (49 år) med terminal hjertesvikt har gjennomgått en hjertetransplantasjon. Mannen har
blodtype 0 og donor hadde blodtype A. Han ble forbehandlet med immunadsorpsjon og anti-CD20
antistoff (Rituximab) og fortsatte med Rituximab etter transplantasjonen. Det nye hjertet hadde god
funksjon de første to ukene etter transplantasjonen. Et par uker senere utviklet han igjen kritisk
hjertesvikt.
Hva er den mest sannsynlige årsaken til hans tilstand?
A

Anti-HLA antistoff
Lite sannsynlig. Gir vanligvis ikke problemer før ved evt. ny transplantasjon. Hadde han hatt
sterke anti-HLA-antistoff, ville han fått hyperakutt forkastelse.
B Alloreaktive NK-celler
Ikke hovedmekanisme ved akutt rejeksjon
C Anti-A antistoff
Lite sannsynlig etter forbehandling og videre Rituximab. Vanligvis utvikles toleranse nokså raskt
D X Alloreaktive T-celler
Vanlig mekanisme for akutt rejeksjon. Sykehistorien er typisk for dette
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Du er lege i spesialisering ved geriatrisk avdeling på St Olavs Hospital. Tirsdag 13.10 2015 hadde du
poliklinikk. En 80 år gammel mann kom til kognitiv utredning. Du gjorde MMSE, på
orienteringsspørsmål svarte han at det er onsdag 14.09 2014, han sa at sykehuset heter
Regionsykehuset i Trondheim.
Hvordan er det riktig å skåre disse svarene?
A

Du runder av til 2 poeng da alle svarene er nesten riktige og 0/5 poeng avgjort er for strengt
Man skal skåre utfra hva pasienten faktisk svarer. Han svarer ikke rett på noen av de 5
spørsmålene og skal derfor ha 0 poeng.
B
1 poeng da feil dato betraktes som en følgefeil av feil ukedag
Man skal skåre utfra hva pasienten faktisk svarer, jamfør tidligere kommentarer.
C 1 poeng for «Regionsykehuset i Trondheim» da han demonstrerer at han vet hvor han er, men de
andre svarene gir ikke poeng
Regionsykehuset i Trondheim er feil svar (riktig svar er St Olavs Hospital) og skal ikke gi poeng.
De andre svarene er heller ikke poenggivende.
D X 0 poeng da ingen av svarene er korrekte
Man skal skåre utfra hva pasienten faktisk svarer. Hensikten med dette er at man ved å runde av,
antar at pasienten egentlig vet. Ved å være "snill" osv risikerer en å underrapportere grad av
kognitiv svikt og dermed frata pasienten tiltak vedkommende kan ha nytte og glede av
(hjemmesykepleie, avlastningsopphold, dagsenter, medikamentell behandling osv.)
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Gliomer er et samlenavn på en gruppe hjernetumorer.
Hvilken av følgende tumores finner vi i denne gruppen?
A X Astrocytom
Gliomer er et samlenavn på astrocytomer, oligodendrogliomer og ependymomer
B Meningeom
C Medulloblastom
D Nevrofibrom
000015a4e0fd076a91
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Du er allmennlegen til en pasient med nylig påvist symptomgivende hjertesvikt der systolisk
dysfunksjon i ventre ventrikkels pumpefunksjon er antatt å være hovedmekanismen.
Hvilken type medikament er det anbefalt å starte behandlingen med basert på klinsiske studier
og gjeldende retningslinjer?
A

Langtidsvirkende nitroglycerinpreparat
Kan brukes som tilleggsmedikament ved samtidig iskemisk hjertesykdom
B Kalsiumantagonist
Brukes sjelden ved hjertesvikt på grunn av bivirkninger med ødemer og potensiell lungestuvning
C Digoksin
Kan brukes som tilleggsmedisin ved dilatert kardiomyopati og/eller atrieflimmer med rask
hjertefrekvens
D X ACE–hemmer (ACE = Angiotensin Converting Enzyme)
Anbefalt som førstevalg i retningslinjer ut fra flere randomiserte kontrollerte kliniske studier
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En 58 år gammel tidligere frisk kvinne får plutselig afasi og paralyse av høyre sides ekstremiteter. Som
vakthavende lege i mottakelsen på sykehus finner du fortsatt samme utfall 3 timer etter
symptomdebut. Cerebral CT og blodprøver er normal.
Hvilke type behandling er mest aktuell for denne pasienten?
A X Trombolytisk behandling med mistanke om venstre mediainfarkt
B Blodplateaggresjonshemmere med mistanke om hjerneinfarkt fordi tidsvinduet er ute
Kun gått 3 timer
C Epilepsibehandling for Todds parese etter epilepsianfall
Eksklusjonsdiagnose, ingen opplysninger om epilepsi
D Intravenøs glukose pga. mistanke om hypoglykemi
Galt: normale blodprøver, tidligere frisk
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En 45 år gammel kvinne søker lege fordi hun føler seg slapp. Ved klinisk undersøkelse er det normale
forhold. Blodprøver som vist i tabell.
Resultat:

Referanseverdier:

Hgb

19,6 g/dl

12,0-16,0 g/dl

Hvite

11,5x109/L

4,0-10,0x109/L

Differensialtelling granulocytter

75%

50-70%

Lymfocytter

20%

20-45%

Monocytter

3%

2-10%

Basofile

1%

0-2%

Trombocytter

490x109/L

150-400x109/L

Kreatinin

87 µmol/L

<45-90 µmol/L

ALAT

20 U/L

15-40 U/L

CRP

<5 mg/L

<5 mg/L
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Du mener disse blodprøvene kan passe med diagnosen polycytemia vera.
Hvilken undersøkelse vil best kunne bekrefte din antagelse?
A

Erytropoietin
Lavt nivå av epo er et bikriterium for diagnosen polycytemia vera og er ikke irrelevant. Når det
spørres om beste undersøkelse for å bekrefte, er det klart at epo er rangert bak JAK 2
B BCR-ABL
BCR-ABL er typisk for kronisk myelogen leukemi
C HbA1c
D X JAK2 mutasjon
90% av pasienter med polycytemia vera har mutasjon JAK 2 genet (JAK=januskinase) og det er
blitt et av 2 hovedkriterier for diagnosen. Det andre hovedkriteriet er Hgb>16,5 for kvinner.
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Økt forekomst av adenocarcinom i øsofagus finnes ved?
A

Nedsatt / opphevet syresekresjon i magesekk.
Kan gi alvorlig sykdom i magesekk bl. annet ondartet ventrikkelsykdom og er ikke forbundet med
økt sykdomsdiatese i øsofagus
B Infeksjon med Helicobacter pylori
Gir økt sykdomsdiatese i ventrikkel og er ikke en direkte årsak til sykdom i øsofagus .
C X Barret`s øsofagus
En liten andel av pasienter med alvorlig gastroøsofageal refluxsykdom utvikler Barret`s øsofagus
som refleketer en transformasjon av øsofaguspeiliet til intestinalt epitel ( intestinal metaplasi )
som en adaptasjon til økt magesyrebelastning av øsofagusepitelet ved patologisk reflux . En liten
andel av disse pasientene med Barret`s øsofagus kan videre utvikle dysplasi som igjen kan gi
diatese for malign sykdom hos en liten andel .
D Hiatushernie .
Ofte normalt forekommende i den eldre del av befolkning . De fleste med hiatushernie for ingen
plager , en del får gastroøsofgeal reflux som igjen ikke kan sies å være en precancrøs tilstand
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Spirometriundersøkelse er en viktig lungefunksjonsundersøkelse i diagnostikk av både restriktive og
obstruktive lungesykdommer. Ikke minst er spirometriundersøkelsen et svært viktig og nødvendig
verktøy ved diagnostikk av kols.
Hvilke av følgende utsagn er mest riktig for tolkningen av spirometri ved denne tilstanden?
A

For å tilfredsstille kriteriene for diagnosen for denne tilstanden kan FVC ikke være lavere enn
80% av forventet normaliverdi for personen som undersøkes
FVC kan godt være < 80% av forventet, ved f eks emfysem med betydelig hyperinflasjon som
fører til reduseret FVC pga økt residualvolum.
B X Det er et nødvendig, men ikke tilstrekkelig kriterium for å stille denne diagnosen at FEV1/FVC er
< 0,70
Pasienter med kols har definisjonsmessig FEV1/FVC < 0,70. Likevel ikke tilstrekkelig kriterium da
asthma også kan ha FEV1/FVC < 0,70.
C Tilstanden defineres ved at pasienter med denne sykdommen ikke er spirometrisk reversible
(bedring FEV1 minst 200 ml og 12% ved reversibilitetstest).
Pasinter med kols kan være reversible (kfr GOLD - guidelines, definisjonen baseres på postbronkodilatator verdier), men ikke fullt reversible tilbake til normal lungefunksjon.
D Tilstanden foreligger når FEV1 er lavere enn 80% av forventet normalverdi for personen som
undersøkes.
FEV1 < 80% av forventet kan også skyldes restriktiv lungesykdom
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Hvilke skåringssystem brukes kun ved hjerteoperasjoner?
A
B
C
DX

NYHA (New York Heart Association)
ASA (American Society of Anesthesiology)
Goldman Score
Euroscore
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En 21 år gammel kvinne blir undersøkt ved nevrologisk poliklinikk pga. episoder av rundt ett minutts
varighet da hun plutselig blir fjern med lette smattebevegelser og uhensiktsmessige bevegelser av
hendene. Hun svarer ikke på tiltale. Selv har hun kun følt en rar følelse i magen som liksom stiger opp
til hodet. EEG viser epileptiform aktivitet.
Hvilen anfallstype mener du det dreier seg om?
A
B
C
D
EX

Enkle partielle anfall (med autonome symptomer)
Myoklone anfall
Abortive generaliserte tonisk-kloniske anfall
Absenser
Komplekse partielle (fokale dyskognitive) anfall
Autonom aura, automatismer (uhensiktsmesige bevegelser) og fjernhet er vanlig ved kommplekse
partielle anfall.
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Cataract er vanlig med økende alder.
Hvilke symptomer vil pasienten presentere for deg ved denne sykdommen?
AX
B
C
D

Tåkesyn og blending
Pussekresjon og dårlig nattsyn
Smerter og blending
Tåreflod og dobbeltsyn
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Lungeemboli (LE) er en ikke sjelden tilstand og den er ofte en differensialdiagnose. Å bestemme og
gradere «klinisk sannsynlighet for LE» anses som svært viktig. En person henvises med suspekt LE,
og oppfattes å ha middels sannsynlighet for LE
Hva er "klinisk sannsynlighet for LE" sin viktigste funksjon i utredningsalgoritmen for LE hos
denne pasienten?
A X Den er avgjørende for å veilede legen til beslutning om å ta D-dimer eller ikke
B Den avgjør om pasienten skal utredes videre eller ikke
C Den er avgjørende for å bestemme alvorlighetsgraden av LE
Vurderingen og graderingen av "Klinisk sannsynlighet for LE" er avgjørende for å veilede legen til
beslutning om å ta D-dimer eller ikke
D Den forteller mest om årsaken til LE og dermed bestemmer antikoagulasjonsbehandlingens
lengde
000015a4e0fd076a91
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Du er fastlege i Trondheim og mottar en 20 år gammel kvinne på legekontoret på dagtid. Hun kommer
fordi hun fikk smerter natten før, og hun er fortsatt smertepåvirket, kvalm og blek. Ved klinisk
undersøkelse er hun trykk og slippøm i høyre fossa iliaca. Hun er afebril, har BT 120/80 og puls 105.
CRP er 30 (normalt < 5), Hb 9.5 (normalt 12.0-13.5).
Hvilken supplerende undersøkelse er den viktigste i denne settingen?
A

Rectal eksplorasjon
Kan ikke utelukke ekstrauterint svangerskap, og HCG må prioriteres.
B Gynekologisk undersøkelse
Det som haster er å utelukke ekstrauterint svangerskap, gynekologisk undersøkelse kan ikke
utelukke dette. Derfor bør HCG-prøve prioriteres, spesielt fordi Hb er lav, og opplysninger om
siste menstruasjon kan være unøyaktige. Bruk av P-piller kan ha dårlig compliance.
C LPK
Kan ikke utelukke ekstaruterint svangersakp, noe som umiddelbart truer pasienten, og HCG må
prioriteres.
D Hemofec
Sykehistorie, funn og blodprøver gjør at ekstaruterint svangerskap ikke kan utelukkes. HCG må
prioriteres. Hemofec hos ung kvinne med få timers sykehistorie vil ikke gi viktig informasjon i
denne settingen.
E X HCG i urin
Dette er helt essensielt å kartlegge med det samme pga. lav Hb og tachycardi. Den skal alltid
taes hos kvinner i fertil alder uavhengig av opplysninger om bruk av P-piller og siste
menstruasjon.
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En 65 år gammel kvinne innkommer St.Olavs Hospital med akutt innsettende høyresidig hemiparese.
Det utføres en MR i forløpet som viser et lite iskemisk infarkt i bakre ben av capsula interna.
Hvilken arterie er det som høyst sannsynlig er rammet?
A Arteria cerebri posterior sinister
B Arteria cerebri anterior sinister
C X Arteria choroidale anterior sinister
Bakre ben av capsula interna forsynes normalt av a. choroidale anterior (som avgår fra a. carotis
interna)
D Arteria cerebri media sinister
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Hvilket av følgende utsagn om koronarkirurgi er korrekt?
A

Det gjennomføres om lag 11000 koronaroperasjoner i Norge per år
Tallet er antall PCI
B Det gjøres flere bypassoperasjoner nå enn for 10 år siden
Antallet er nesten halvert på 10 år
C X Koronarkirurgi ble utviklet på 60 tallet
Det er riktig
D Koronarkirurgi er sentralisert til universitetssykehusene i Norge
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Kvinne, 31 år, kommer påny til deg for sin migrene som hun har hatt siden tenårene. Du utstyrte henne
ved siste konsultasjon med sumatriptan som anfallsbehandling (både tabletter og nesespray) og hun
skulle føre anfallskalender. I løpet av de tre månedene som er gått ser du av kalenderen at hun i
gjennomsnitt har hatt 8 dager med migrene hver måned der hun har tatt sumatriptan. I tillegg har hun
hatt litt mildere hodepine i 2-3 dager per måned. Anfallsmedisinen hjelper når hun tar dem, men hun
blir trøtt, og må noen ganger ta en ny dose samme dag. Du diskuterer med henne om hun bør ha
forebyggende behandling, og etter noe informasjon ønsker hun det. Hun arbeider som programmerer,
har samboer, er barnløs, litt overvektig, frisk bortsett fra litt astmatendens. Hun prøver å trene en del,
bruker p-piller. Du har noen medisiner du pleier å bruke som migreneforebyggende.
Hvilken av dem, ut fra effekt-, sikkerhets- og bivirkningsprofil, er det rimelig å la pasienten
prøve først?
A

Topiramat (antiepileptikum)
Vanligvis noe mere bivirkninger enn blodtrykksmedikamenter, men svært god dokumentasjon på
effekt. Også høyere pris, og at det må trappes opp langsommere gjør det oftest til et andre- eller
tredjevalg som migreneforebyggende. Fordel i dette tilfellet at det ofte gir litt vektreduksjon.
B Valproat (antiepileptikum)
Mere bivirkninger, og teratogent, bør unngås hos fertile kvinner. dessuten gir det ofte vektøkning
som bør unngås her.
C Metoprolol (beta-blokker)
Beta-blokker er ofte førstevalg, men bør ikke brukes ved astma. Påvirker vanligvis ikke vekten.
D X Candesartan (AII-blokker)
Vil ofte være førstevalg på grunn av gunstig bivirkningsprofil, og iallfall der betablokker ikke kan
brukes. Vektnøytralt.
E
Amitriptyline (tricyclisk antidepressivum)
Noe dårligere dokumentasjon som migreneprofylakticum enn de andre, og mye bivirkninger, blant
annet vektøkning som vil være ugunstig her.
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En 22 år gammel mann kjøres i ambulanse til lokalsykehus etter å ha falt ut av et vindu en
lørdagsnatt. Han har trolig slått hodet. Han ankommer akuttmottaket etter ca 20 minutter. Du
er turnuslege og finner da en Glasgow Coma Scale (GCS) skår på 7.
Hvordan bør du håndtere pasienten videre?
A X Pasienten bør sederes og intuberes, og det tas CT etterpå
ABC først. Det er mest sannsynlig et høyenergitraume og en alvorlig hodeskdade. Pasienter med
GCS skår 7 klarer ofte ikke å holde fri luftvei og bør intuberes for å sikre god oksygenering og
ventilasjon. Det kan også hindre aspirasjon til lunger i forbindelse med eventuelle brekninger og
oppkast.
B Pasienten kan observeres uten CT i første omgang dersom han har høy serum-etanol
Selv om etanol kan gi lav GCS skår skal man ikke ta hensyn til dette i indikasjonsstilling for
bildediagnostikk hvis det samtidig har vært et signifikant hodetraume
C Rekvirere CT, og hvis denne er normal kan pasienten observeres hjemme og vekkes hver andre
time
Dette er mest sannsynlig en alvorlig hodeskade som skal observeres tett i overvåkningsavdeling/
intensivavdeling
D Rekvirere CT, og hvis denne er normal observeres pasienten på sengepost med tilsyn 1 gang
hver time
Han bør ha kontinuerlig tilsyn/overvåkning i intensiv/overvåkningsavdeling p.g.a. redusert
bevissthet. CT kan være normal selv ved en alvorlig diffus/traumatisk aksonal skade
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En 58 år gammel mann har fått påvist lungekreft. Han arbeidet fra 1990 til 2005 med sveising på
forskjellige metaller, bl.a. mye rustfritt stål.
Hvilke to metaller er kjent for å være kreftframkallende i forhold til lungekreft?
A

Nikkel og aluminium
Nei, aluminium er ikke kreftframkallende
B X Krom og nikkel
Ja, og begge finnes i rustfritt stål
C Mangan og aluminium
Nei, ingen av dem er kreftframkallende
D Arsen og mangan
Nei, mangan er ikke kreftframkallende
000015a4e0fd076a91

76
Du kan palpere en pulserende arterie over mandibelkanten på hver side av kjeven som vist på bildet,
markert med rød farge.
Hva heter denne arterien?

A

Arteria transversa colli
Denne går på tvers nederst på halsen
B Arteria lingualis
Denne går i munngulvet og tungen
C Arteria maxillaris
Den går inn mot svelg og nese bak mandibelen
D X Arteria facialis
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En 70-årig kvinne har gjennom flere år gått til årlige kontroller ved hjertemedisinsk poliklinikk på grunn
av tilfeldig påvist aortastenose. Stenosegraden har vært jevnt økende og hennes aortastenose har i de
siste to årene vært oppfattet som alvorlig til tross for at hun ikke har hatt symptomer fra sin klaffefeil.
Forøvrig har hun ikke fått påvist hjertesykdom.
Pasienten er instruert om å ta kontakt med egen lege for vurdering med tanke på rask henvisning for
ny undersøkelse ved hjertemedisinsk poliklinikk i det tilfelle hun skulle oppleve endringer i sin helse.
Hvilket av de nedenfor nevnte symptomer indikerer en sannsynlig alvorlig prognostisk
forverring i relasjon til aortastenosen?
A X Besvimelse og episoder med svimmelhet
Aortastenose kan forårsake hypoperfusjon til hjernen med svimmelhet og/eller syncope.
Alarmsymptom
B Økende styrke av bilyd
Neppe av vesentlig betydnign i forhold til aortastenosens alvorighet i fravær av hjertesvikt,
brystmerter eller arytmi.
C Episodisk tinnitus
Neppe relevant plage ved aortastenose
D Nattlige leggkramper
Neppe ralevant plage ved aortastenose
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En 72 år gammel kvinne har merket nedsatt kraft i særlig høyre hånden som har kommet gradvis
gjennom det siste halvåret. Hun har gjennom lengre tid hatt litt nakkesmerter med utstråling til
skuldrene. Ved nevrologisk undersøkelse finner du moderat atrofi av små håndmuskler på begge sider,
og svekkete reflekser i armene, alt mest på høyre side. Pasienten innlegges nevrologisk dagpost til
utredning. Etter en grundig nevrologisk undersøkelse og vurdering av de prøvesvarene som foreligger
finner nevrologen at syringomyeli er mest sannsynlige diagnose.
Hvilken av følgende funn har hatt mest å si for nevrologens vurdering?
A

At MR av hjernen har vist relativt utbredte hvit substanslesjoner i begge hemisfærer, mer enn
forventet ut fra alderen
Slike forandringer er ikke diagnostisk for syringomyeli, og heller ikke assosiert med tilstanden.
B X At det det er nedsatt sensibilitet for smerte- og temperatursans, men ikke for vibrasjons- og
leddsans, i armene og på trunkus
Såkalt dissosiert sensibilitetsgtap i armer og på trunkus, med segmental utbredelse (dvs en øvre
og nedre grense) er typisk for syringomyeli.
C At vanlig røntgen av nakken har vist nokså uttalte degenerative forandringer med kalkpåleiringer
og trange intervertebralforamina i flere nivåer
Dette er uspesifikke endringer
D
At han finner en del fascikulasjoner i underarmene
Fasciculasjoner kan forekomme ved syringomyeli, men kan også forekomme ved mange andre
lidelser.
E
At det er nedadvendte plantarreflekser og normale funn i hjernenerveområdet
Dette er normalt, og selv om det er godt forenlig med syeingomyeli.
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En 74 år gammel mann kommer til fastlegen med sin kone. Kona ønsker at mannen skal få bleier på
resept da han det siste året har fått økende probemer med urininkontinens. Han husker også dårligere
enn før. Du legger merke til at han har nokså bredbeint og ustø gange. Han har ikke tremor eller
rigiditet. På Mini Mental Status skårer han 23 av 30 poeng.
Hvilken diagnose er mest sannsynlig?
A Frontallappsdemens
B X Normaltrykkshydrocephalus
Han har hele triaden: kognitiv svikt, gangforstyrrelse og urininkontinens.
C Idiopatisk intrakranial hypertensjon (pseudotumor cerebri)
D Parkinsons sykdom
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En mann (58 år) med alvorlig nyresvikt får transplantert en HLA-identisk nyre fra sin yngre søster.
Hvilken type transplantasjon er dette?
A

Autotransplantasjon
Fra samme individ
B Syngen transplantasjon
Mellom identiske individer = eneggede tvillinger. Samme som isotransplantasjon
C X Allotransplantasjon
Fra annet individ av samme art. Søsteren er HLA-identisk, men ikke identisk for alle andre gener.
Derfor er dette en allotransplantasjon
D Isotransplantasjon
Samme som syngen transplantasjon = mellom identiske individer = eneggede tvillinger
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Plantevernmidler kan inneholde organiske fosforforbindelser som er kjente nervegifter.
Hva er virkningsmekanismen for organiske fosformidler i nervesystemet?
A

Hemmer cellenes oksidative fosforylering
Nei, ikke riktig selv om fosfor nesten er i ordet. Andre gifter virker slik.
B Virker demyeliniserende på perifere nerver
Nei, virkningen er vesentlig på CNS og vegetativt
C X Hemmer enzymet acetylcholinesterase i synapsene
Ja, riktig. Kjent som acetylcholinesterasehemmere og man bruker enzymaktivitetsmåling til
overvåking av eksponerte arbeidere.
D Passerer blod-hjernebarrieren og virker direkte på CNS
Nei, det kan nok tenkes, men det er ikke det som er mekanismen likevel
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En 45 år gammel man blir innlagt på lokalsykehus med akutt innsettende hodepine og nedsatt
bevissthetsnivå (Glasgow Coma Scale skår 10). Det taes en CT caput uten intravenøs kontrast.
Hva er årsaken til pasientens symptomer?
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A Trombose i circulus Willisi
B Kontrastlekkasje til cisternerommene
C X Subaraknoidal blødning
Klassisk sykehistorie og bildefunn forenlig med akutt SAB
D Subdural blødning
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Dame, 80 år. Slapp, vektnedgang, feber og nattesvette i flere måneder. Allmennlege palperer
patologiske glandler bilateralt på halsen og i lyske. Pasienten henvises til pakkeforløp for malignt
lymfom på klinisk mistanke. Utredning viser generelt forstørrede lymfeknuter, forstørret milt og lever.
Det tas skjærebiopsi fra lymfeknute på hals. Ved mikroskopisk undersøkelse sees et bilde som vist
under. Rutinefarget snitt øverst (hematoxylin og eosin). Immunhistokjemisk snitt nederst med antistoff
mot CD20 (positiv reaksjon blir brun)
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I svaret fra patologen er det beskrevet tumorceller positiv for CD20.
Hvilken diagnose får pasienten?
A
B
C
DX

Non-Hodgkin T-cellelymfom
Myelomatose
Hodgkin lymfom
Non-Hodgkin B-cellelymfom
Poenget her er at CD20 er en B-cellemarkør som uttrykkes av de fleste non-Hodkin Bcellelymfomer. (CD20 kan uttrykkes i tumorceller hos pasienter med myelomatose, men oftest i et
mindretall av tilfellene og da i et mindretall av cellene. Myelomatose er positiv for
plasmacellemarkøren CD138.) Non-Hodgkin T-cellelymfomer er negative for CD20 og uttrykker
ofte T-cellemarkøren CD3. Hodgkin lymfom er en egen kategori med typisk histologi. Det er et Bcellelymfom der tumor oppstår i B-celler, men der tumorcellene oftest taper uttrykk av Bcellemarkører som CD20 enten helt eller delvis. Det morfologiske bildet presentert her er heller
ikke forenlig med Hodgkin lymfom, men det er ikke det viktigste her.
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Du er turnuslege og undersøker en 75 år gammel kvinne i akuttmottak. Hun forteller om dårlig balanse
og styringsvansker i venstre over- og underekstremitet. Ved undersøkelse finner du at pasienten har
god og symmetrisk kraft i både over- og underekstremitetene. Hun har imidlertid ataksi ved fingernese- prøve på venstre side og hæl-kne på venstre side. I stående stilling blir hun veldig ustø og
kvalm. Du mistenker at pasienten har fått et infarkt eller en blødning.
Hvor tror du lesjonen er lokalisert?
A
B
C
DX

Høyre cerebellum
Høyre parietallapp
Høyre capsula interna
Venstre cerebellum
Styringen er forholdsvis sterkere affisert enn styrke. Dette gir mistanke om en cerebellar lesjon.
Cerebellare lesjoner gir ipsilaterale utfall
000015a4e0fd076a91

85
En 80 år gammel kvinne blir innlagt på sykehus og dør kort tid etter innleggelse. Det blir utført
obduksjon. Bildet under viser et snitt fra avdødes lunge, (400X forstørrelse).
Hva er diagnosen?
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A Tuberkulose
B Adenokarsinom
C X Pneumoni
Alveolene er fylt opp av nøytrofile granulocytter.
D Hjertesvikt
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En 13 år gammel jente oppsøker deg på legekontoret sammen med sin mor. Mor har de siste
månedene registrert en økende skjevhet i brystryggsøylen og en slags pukkel/kul på høyre side av
ryggen i dette området. Jenta har ingen subjektive symptomer fra ryggen og er ellers helt frisk.
Hva er den mest sannsynlige diagnosen?
A X Idiopatisk skoliose
Mest sannsynlige diagnose ut fra kjønn, alder og lokalisasjon. Idiopatisk skoliose oppstår oftest
hos jenter i denne alderen og er oftest lokalisert i brystryggsøylen med konveksiteten mot høyre
slik at det dannes ribbepukkel /gibbus på høyre side av thorax.
B Nevromuskulær skoliose
Lite sannsynlig når det ikke foreligger andre symptomer på nevromuskulær sykdom
C Kongenitt skoliose
Sjelden tilstand som oftest manifesterer seg i yngre alder da tilstanden er medfødt/kongenitt
D Skoliose som følge av tumor i ryggsøylen
Tumor i ryggsøylen er en sjelden tilstand hos barn og det er lite sannsynlig at den vil vise seg som
en deformitet av ryggsøylen uten å ha gitt symptomer i form av smerte
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En tidligere frisk 60 år gammel mann har fått påvist høyt blodtrykk. Han har ingen aktuelle plager. Som
ledd i utredningen tar du et EKG på det lokale legekontoret. Det er normale P-bølger foran hvert QRS
og med en avstand på 0,8 s. QRS har en bredde på 0,15 s, det er en dyp Q i V1 og en høy R i V6.
Hva er sannsynlig årsak til det unormale EKG-et?
A

Ventrikkeltakykardi
Pasienter er ikke takykard og har norml P foran hvert QRS
B Høyre grenblokk
Høyre grenblokk gir positive utslag i V1
C X Venstre grenblokk
Det beskrives typiske funn for sinusrytme og venstre grenblokk
D Et tidligere gjennomgått hjerteinfarkt
Hjerteinfarkt gir vanligvis ikke breddeøket QRS.
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5-10% av brystkreft er arvelig relatert.
Hvilken tilstand er hyppigst?
A

P53 mutasjon
Forekommer blant brystkreft , men ikke hyppigste årsak
B Mb Cowden
Kan gi kreft i skjoldbruskkjertel og cancer mammae, men ikke så vanlig årsak til brystkreft
C X BRCA1og eller BRCA2 mutasjon
Hyppigste årsak til arvelig brystkreft
D PTEN mutasjon
Som A
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Som legevaktslege undersøker du en mann på 35 år. Han har kraftige ryggsmerter med utstråling som
startet akutt for tre dager siden. Smertene er lokalisert til nedre del av lumbalcolumna og stråler ut til
baksiden av venstre lår og legg. Ved undersøkelse finner du normal tågang for høyre og venstre
underekstremitet, nedsatt sensibilitet på lateralsiden av venstre fotrygg, akillesrefleksen er på venstre
side: + og på høyre side: ++. Det er positiv Lasegue`s test med smerter ned til venstre hæl ved 60
grader. Ved rektal eksplorasjon finner du normal sfinktertonus.
Hvordan bør du helst håndtere pasienten videre?
A

Du legger inn pasienten for å vurdere indikasjonen for kirurgi siden pasienten har nevrologiske
funn med symptomer på nerverotsaffeksjon.
Det er en kort sykehistorie og det er ikke beskrevet vannlatingsvansker eller andre nevrologiske
utfall som gir indikasjon for akutt innleggelse og kirurgi.
B Du anbefaler smertestillende ved behov og ellers unngå smerteprovokasjon. Beskjed om å ta
kontakt med fastlege om en ukes tid dersom symptomene ikke går tilbake.
Smertestillende er viktig i akuttfasen, men aktivitet så langt smertene tillater er mer gunstig for
prognosen enn beskjed om å unngå smerteprovokasjon. Det siste kan medføre inaktivitet og fare
for et mer langtrukket forløp.
C X Du anbefaler å ta smertestillende og oppfordrer til aktivitet så langt smertene tillater. Videre
oppfølging hos egen lege.
Smertestillende er viktig i akuttfasen og aktivitet så langt smertene tillater anbefales framfor
sengeleie.
D Du anbefaler smertestillende, sykemelder han i en uke med beskjed om å holde sengen det
meste av dagen. Videre oppfølging hos egen lege.
Smertestillende og sykemelding kan være aktuelt hos denne pasienten. Det samme gjelder
oppfølging hos egen lege. Sengeleie er imidlertid ikke et godt råd da det viser seg at å være i
bevegelse er mer gunstig for prognosen.
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En 60 år gammel kvinne kommer til deg som fastlege. Hun har i lengre tid følt seg slapp. Hun er blek
og virker avmagret. Du tar blodprøver som viser Hb 9,0 g/dL(11,7-15,3 g/dL) og MCV 69 FL(82-98 FL).
På forespørsel har hun ikke observert blod i avføringen, men i senere tid vært noe plaget med
fosrtoppelse og diare. Hun er enslig og har i tidligere perioder hatt litt høyt forbruk av alkohol.
Hva mistenker du og hva er videre tiltak?
A X Mistenker jernmangelanemi. Rektaleksplorerer og tar Hemofec. Henvises koloskopi.
Utfra anamnestiske opplysninger og blodprøvesvar må blødning fra GI tractus utelukkes. Vekttap,
anemi og endrede avføringsvansker er faresignal på underligggende malignt sykdom.
B Mistenker levercirrhose. Henvises ultralyd av lever.
Underliggende malignitet må utelukkes. Ingen opplysninger som gir mistanke om levercirrhose.
C Henvise røntgen thorax og ultralyd av abdomen for å utelukke malignitet.
Hun kan ha enunderliggende cancer coli som ikke avsløres av nevnte billeddiagnostikk
D Lav Hb og fordøyelsesproblemer sannsynlig knyttet til feil-og underernæring. Foreskriver
jerntabletter mot antatt jernmangelanemi og B-vitaminer da du mistenker hun fremdeles har høyt
alkoholinntak. Setter opp en kostplan i samråd med pasienten.
Underliggende malignitet må utfra anamnese og funn først utelukkes
000015a4e0fd076a91

91
Du anvender en diagnostisk test for malaria. I den pasientpopulasjonen der du anvender testen, er
prevalensen av malaria 5%.
Hva skjer med testens sensitivitet og spesifisitet hvis du tar testen i bruk i en
pasientpopulasjon der prevalensen av malaria er 20%?
A X Både sensitiviteten og spesifisiteten er uendret.
Sensitiviteten og spesifisiteten påvirkes generelt ikke av sykdommens prevalens.
B Sensitiviteten øker, mens spesifisiteten reduseres.
C Sensitiviteten reduseres, mens spesifisiteten øker.
D Både sensitivitet og spesifisitet øker.
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Mange pasienter ønsker å vite hvor stor risiko de utsetter seg for ved operasjon. For legen vil også
være av betydning for hvorvidt man skal anbefale at det skal gjøres et inngrep. Vurdering kan gjøres
på bakgrunn av risikoskårer der man kan estimere sannsynlighet for at pasienten vil dø eller få
alvorlige komplikasjoner i forbindelse med operasjonen.
Hvilke preoperative forhold har betydning for at pasienten skal få systemiske komplikasjoner
etter kirurgi?
A

Pasienter > 80 år har mindre blodvolum enn yngre pasienter og blør derfor mindre enn de yngre
pasientene
Alder gir noe økt mortalitet etter hjertekirurgi og inkluderes derfor i Euroscore. Det er også økt
risiko for blødning hos gamle etter hjertekirurgi
B Nyresvikt med kreatinin > 130µmol/l er en risikofaktor i den såkalte New Cardiac Index Risk Score
(NCRS) (tilsvarer Revised Cardiac Index Risk)
I NCRS er kreatinin over 200 µmol/l er risikofaktor. I Trondheimsresultat er Kreatinin > 140 en
risikofaktor ved hjertekirurgi
C New Cardiac Index Risk Score (NCRS) (tilsvarer Revised Cardiac Index Risk) inkluderer
lungesvikt som risikofaktor
NCRS tar hensyn til følgende: - koronarsykdom - diagnose av hjertesvikt- insulinkrevende
diabetes - cerebral karsykdom (TIA - apoplexi) - alvorlig nyresvikt med kreatinin > 200µmol/l - høy
risiko ved inngrepet
Preoperativ optimalisering av lungesvikt er viktig, men har ikke slått ut på de store
undersøkelsene som danner grunnlag for risikovurdering
D X Hjertesviktdiagnose de siste to årene før et inngrep har betydning for resultatet (kardiovaskulære
komplikasjoner) etter non-kardiell kirurgi
Hjertesviktdiagnose i løpet av de to siste år før et non-kardialt inngrep er den faktor som har
størst betydning for mortalitet og reinnleggelse i sykehus ved en lang rekke non-kardielle inngrep
(Cohortanalyse av > 150 000 pasienter - Hammill et al)
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Kausalitet kan være annerledes i medisin enn i fysikk.
Hva er mest vanlig når det gjelder årsaker til sykdomsutvikling?
A

De fleste sykdommene har bare én årsak
Dette er nesten aldri tilfelle
B X De fleste årsakene er ikke nødvendige og kan ikke gi sykdommen alene
Dette er korrekt
C De fleste årsakene er tilstrekkelige til sykdommene alene
Dette er nesten aldri tilfelle
D De fleste årsakene er nødvendige, d.v.s. at sykdommen ikke kan oppstå ved fravær av årsaken
De fleste årsakene er ikke nødvendige
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En 52 år gammel mann har de siste 3-4 uker hatt svie i brystet ved anstrengelse, f. eks ved gange i
motbakke og når han skuffer sand. Smerten går over i et sammensnørende press i brystkassen, føler
det blir trangt. Får svelgproblem når smerten står på. Ingen utstråling. Smerten gir seg når han stopper
opp, men kommer tilbake ved ny aktivitet. Han har ikke hatt smerte i hvile. Pasientens far fikk
diagnosen angina pectoris som 30-åring og døde av ventrikkelcancer 78 år gammel. Blodprøvene
viser Hb 14.8 mg/dl ( 12,0-16,0 g/dl), CRP 12 (<5), natrium 138 mmol/L ( 137-145mmol/L), kalium 4.3
mmol/L ( 3,6-5,0 mmol/L), totalkolesterol 6.6 mmol/L ( 3,9-7,8 mmol/L) og HDL-kolesterol 0.8 mmol/L
( 0,75-2,74 mmol/L) (Normalverdier i parentes).
Hvordan skal pasientes plager utredes videre?
A

Sviende brystsmerter, usikker familiær koronarbelastning og en ikke atherogen lipidprofil gir lav
sannsynlighet for koronarsykdom.
Lipidprofilen er atherogen.
B X Aktuelle symptomer, mulig familiær koronarbelastning og en atherogen lipidprofil tilsier utredning
med tanke på koronarsykdom.
Riktig svar.
C Sviende brystsmerter, svelgvansker og familiær belastning med tanke på malign sykdom i øvre
gastrointestinaltractus, tilsier utredning med øvre endoskopi.
Utredningen bør primært ta stilling til koronarsykdom.
D Sviende brystsmerter med svelgvansker og familiær belastning med tanke på malign sykdom i
øvre gastrointestinaltractus tilsier i første rekke abdominal bildediagnostikk.
Utredningen bør primært ta stilling til koronarsykdom.
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I hvor mange tilfeller av symptomgivende rhegmatogen (med gjennomgående retinal rift)
amotio retinae vil utfallet ubehandlet være blindhet?
A
B
C
DX

10 %
50%
60%
100%
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Mann, 42 år og tidligere frisk, oppsøker sin fastlege og forteller at han for et par dager siden merket
lysglimt på høyre øyet. Han bruker briller for sterk myopi. I dag under frokosten opplevde han å få en
skygge perifert på samme øyet. Fastlegen undersøker uten å finne sikker patologi, men opplever at
det er vanskelig å få godt innsyn ved oftalmoskopi.
Hvilken tilstand og hvilke tiltak er mest sannsynlig i dette tilfellet?
A

Blødning i glasslegemet
Fastlegen sier at det er ufarlig og at ingen tiltak er nødvendig
Blødning i glasslegemet kan gi lysglimt, men ikke perifer skygge. Skal likevel vurderes av øyelege
fordi den kan disponere for netthinneavløsning (amotio retinae)
B X Netthinneavløsning (amotio retinae)
Fastlegen henviser pasienten til øyelege som øyeblikkelig hjelp
Netthinneavløsning kan gi prodromalsymptomer i form av lysglimt og flekker som flyter i
synsfeltet, samt synstap med en perifer 'gardin-avgrensning'. Strakshenvisning er viktig,
tilstanden kan ellers gi blindhet. Behandlingsresultatene er bedre jo tidligere man kommer til
øyelege
C Tørr makuladegenerasjon
Fastlegen informerer om at det ikke kan gjøres noe med det
Tilstanden gir langsomt sentralt synstap, ikke lysglimt eller perifert synstap
D Migrene
Fastlegen informerer om at det ikke er farlig, men om han skulle få dette flere ganger så kan de
snakkes om evt medikamenter
Migrene kan gi synsforstyrrelser i form av lysglimt - også uten hodepine - men gir ikke perifer
skygge på øyet
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Mann, 52 år, jobber som langtransportsjåfør og kommer til deg som fastlege. Han bruker medisiner for
høyt blodtrykk og har dessuten pollenallergi som han bruker medisiner for om sommeren. Han er lett
overvektig, og han kommer nå til blodtrykkskontroll. Du måler: Blodtrykk 135 / 80 og puls 76,
regelmessig. Han forteller at han føler seg søvnig om dagen, og han har ved et par tilfeller duppet av
under bilkjøring. Du spør om han sover godt om natta, og han forteller at han sover meget tungt, men
at kona sier at han snorker mer enn før. Dessuten må han opp et par ganger hver natt for å late
vannet. Du sender pasienten til søvnregistrering og resultatet viser at han har apne-hypopneindeks
(AHI) på 40.
Hvilke tiltak er riktigst nå?
A X Du henviser pasienten til CPAP og sier at han ikke kan kjøre bil før han har fått behandling
CPAP er anbefalt behandling av voksne med alvorlig obstruktiv søvnapnø. Han er
langtransportsjåfør som har sovnet bak rattet tidligere, og han bør ikke kjøre bil før han har fått
effektiv behandling
B Du henviser pasienten til slankeoperasjon og gir kostholdsråd i mellomtida
Han er bare lett overvektig og ikke kandidat for slankeoperasjon
C Du henviser pasienten til fjerning av mandlene og sier han ikke kan kjøre bil før han har fått
behandling
Fjerning av mandler er sjelden første tiltak ved alvorlig søvnapnø hos voksne
D Du gir pasienten sovemedisiner og gir råd om å kjøpe dagslyslampe
Det er feil å gi sovemedisiner ved alvorlig OSAS. Det kan forverre sykdommen.
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En 53 år gammel tidligere frisk kvinne kommer til akuttmottaket medtatt
og tungpustet. Respirasjonsfrekvensen er 30 pr min, temperatur rektalt 39.8 grader og CRP er 453
(normalt <5). Det blir tatt et rtg.thorax i mottaket som viser en stor lobær pneumoni i midtlappen.
Hvilke bakterier er det mest sannsynlig som har forårsaket denne pneumonien?
A Atypiske bakterier
B Neisseriabakterier
C X Streptokokkbakterier
Den vanligste bakterien er Streptokokkus pneumoniae hvis pasienten har blitt smittet utenfor
sykehus. Den gir ofte høye CRPer og lobære pneumonier på rtg. thorax. Pasientene er ofte svært
medtatte men blir raskt bra på helt vanlig Penicillin i.v,. Vanlig dose vil være 3-5 millioner enheter
x 4 i.v. Det er imidlertid viktig at det på forhånd har blitt tatt dyrkningsprøver slik at en kan håpe på
bakterieoppvekst og i tillegg tatt prøver som viser positivt pneumokokkantigen.
D Hemophilus influensabakterier
Hadde pasienten hatt KOLS ville denne bakterien vært mest sannsynlig
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Hvilke etiologiske agens er de viktigste ved utvikling av samfunnservervet pneumoni hos friske
voksne?
AX
B
C
D

Pneumokokker, Mykoplasma og Hemofilus Influenzae
Pneumokokker, Hemofilus Influenzae og Stafylokokker
Pneumokokker, Mykoplasma og Stafylokokker
Pneumokokker, Hemofilus Influenzae og virus
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En fransk vindyrker får påvist lungekreft.
Hva er den mest sannsynlige årsaken?
A

Arsen i flokkuleringsmiddel under vinens gjæring.
Nei, det brukes ikke arsen til
B Asbest som flokkuleringsmiddel under vinens gjæring
Nei, det brukes ikke asbest til.
C Kvikksølv i plantevernmidler
Nei, kvikksølv er ikke kreftframkallende.
D X Arsen i plantevernmidler
Ja, arsen er kjent for å øke risikoen for lungekreft og brukes som plantevernmiddel på vingårder.
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Testen har 100 oppgaver. Av disse ble 0 oppgaver trukket. Totalt ble det gjort fasitendringer på 0
oppgaver.
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