2018 - ICD - MD4020 - eksamen 2
Eksamensdato: 2018-06-01

1
Hva er den viktigste funksjonen til IgA på slimhinner?
A
B
C
DX

IgA aktiverer komplementsystemet via den klassiske aktiveringsveien
IgA gir målstyrt NK-celledrap av infiserte epitelceller i slimhinnen
IgA fungerer som et opsonin og fasiliterer fagocytose hos nøytrofile granulocytter
IgA binder seg til patogener og hindrer at de kan passere over slimhinnen
Sekretorisk IgA befinner seg på utsiden av kroppen, hvor det normalt sett ikke vil være fagocytter
eller komplement. Den viktigste funksjonen til IgA er her å nøytralisere patogener, slik at de ikke
tas opp. Kilde: Mantis et. al. "Secretory IgA's Complex Roles in Immunity and Mucosal
Homeostasis in the Gut" Immunology, 2011
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Ved infeksjoner med Mycobacterium tuberculosis vokser bakteriene i fagosomer i makrofager.
Hvordan vil aktivering av det adaptive forsvaret bidra til kontroll av infeksjonen?
A Ved utvikling av plasmaceller som utløser antistoffmediert cytotoksisitet
B X Ved utvikling av Th1-celler som skiller ut interferon gamma (IFN-gamma)
Makrofagene trenger ekstra aktiveringsstimuli for å få til fusjon av fagosom og lysosom, som
hemmes av et protein fra mykobakteriene. IFN-gamma fra Th1-celler (og stimulering via CD40 fra
Th1-cellen) gjør dette.
C Ved utvikling av Th2-celler som øker inflammasjonsresponsen
D Ved utvikling av cytotoksiske T-celler som dreper makrofagene
000015b114a668bdd1

3
Under en immunrespons gjennomgår en B-celle en punktmutasjon i HV2 (hypervariabel region 2) på
tung kjede i B-cellereseptor.
Hvilken type B-celle er dette?
A Plasmacelle
B Pre-B-celle
C X Aktivert B-celle
Fasit: Punktmutasjoner i de hypervariable regionene på tung og lett kjede av B-cellereseptor
(somatisk hypermutasjon) legger grunnlaget for affinitetsmodning av antistoff. Mutasjonene kan
føre til endringer i aminosyrene på det antigenbindende stedet og derved påvirke affiniteten til
antigenet som har startet immunresponsen. Dette kan skje sent i aktiveringsprosessen av Bceller, dvs. i siste del av differensieringen før dannelsen av plasmaceller, eller ved differensiering
av aktiverte hukommelsesceller ved sekundærresponser. Pre- og pro-B-celler er utviklingsstadier
i benmargen før den naive B-cellen er dannet. Her skjer ikke somatisk hypermutasjon.
Plasmaceller er endedifferensierte og kan ikke endre sitt immunglobulin.
D Pro-B-celle
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I svangerskapet utveksles oksygen, næringsstoffer og avfallstoffer mellom mor og foster, og mors
immunsystem aktiveres av fosterceller. Dette kalles direkte mor-foster interaksjon.
Hvor i kroppen foregår denne interaksjonen?
A
B
C
DX

I syncytiet, trofoblastene og syncytiotrofoblasten i morkaken (placenta)
I livmorveggen (decidua), navlesnoren og ved at cellerester fra morkaken skilles ut i mors blod
I livmorveggen (decidua), syncytiotrofoblasten i morkaken (placenta) og navlesnoren
I livmorveggen (decidua), morkaken (placenta) og ved at cellerester fra morkaken skilles ut i mors
blod
Ekstravilløse trofoblaster invaderer decidua etter implantasjon og er i nærkontakt med maternelle
celler. De utgjør den viktigste mor-fosterinteraksjonen under placenta dannelsen.
Syncytiotrofoblaster danner syncytium; det ytterste cellelaget på det villøse treet i placenta.
Cellene fusjonerer til et kontinuerlig multinuklært cellelag som dekker alle fosterceller i placenta
og er direkte eksponert for mors blod. De utgjør den viktigste mor-fosterinteraksjonen i den fullt
utviklede morkaken. Placentale microvesicler eller cellerester skilles ut fra syncytium i placenta og
frigis til mors blod gjennom hele svangerskapet. Placentale microvesicles aktiverer maternelle
monocytter, myeloide dendritiske celler og lymfocytter til produksjon av inflammatoriske cytokiner i
mors blod.
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Immunforsvaret deles tradisjonelt i det adaptive og medfødte.
Hva er forskjellen i måten reseptorene i de to systemene kodes på?
A

Adaptive cellers reseptorer er satt sammen av gen-segmenter, nedarves og er ikke klonale.
Medfødte cellers reseptorer kodes fra hele gener i genomet og er klonale
B Adaptive cellers reseptorer kodes fra hele gener i genomet, nedarves og er klonale. Medfødte
cellers reseptorer er satt sammen av gen-segmenter og er ikke klonale
C X Adaptive cellers reseptorer er satt sammen av gen-segmenter og er klonale. Medfødte cellers
reseptorer kodes fra hele gener i genomet, er ikke klonale og nedarves
Klonalitet betyr at hver enkelt adaptiv celle har unike reseptorer, og gir opphav til en klon av celler
med identiske reseptorer når den deler seg. Reseptorene kodes ikke fra ett, enkelt gen, men er
sammensatt av gen-segmenter i en stokastisk prosess som gir enorm diversitet i spesifisitet (hvor
mange forskjellige antigener som kan kjennes igjen). Ergo kalles cellene adaptive - de tilpasser
seg. Tilsvarende medfødte - de "nedarves" og endres ikke i betydelig grad (men per i dag vet vi at
det skjer bl.a. epigenetiske endringer)
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Som ledd i et forskningsprosjekt om komplementaktivering, dyrker en forsker endotelceller fra
sjimpanser i kultur. En flaske inneholder normale endotelceller, mens en annen inneholder
endotelceller som er genmanipulert slik at de uttrykker humant CD59 (protectin) og CD55 (decayaccelerating factor – DAF). Forskeren tilsetter humant serum til kulturflaskene.
Hva skjer nå med endotelcellene?
A De genmanipulerte cellene dør, mens de normale cellene overlever
B Cellene i begge flaskene vokser videre som før
C X De normale cellene dør, mens de genmanipulerte cellene overlever
Humant serum inneholder komplement som aktiveres ved kontakt med fremmede celler. Cellene
med humane komplementhemmere er beskyttet mot lyse fra humane komplementproteiner (selv
om et visst komplementnedslag trolig vil føre til at de aktiveres). De normale sjimpansecellene er
beskyttet mot angrep fra sjimpanse-komplement, men ikke fra humant komplement og vil
gjennomgå cytolyse.
D Cellene i begge flaskene dør
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Hvilken anatomisk struktur i ryggmargen peker pilen på?
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A

Caudale del av medulla oblongata
Feil fordi ryggmargen har en grov utstrekning fra caudale medulla oblongata, gjennom foramen
magnum og passerer i ryggmargskanalen
B X Conus medullaris
Riktig. Terminal ende av ryggmargen kalles conus medullaris
C Plexus lumbosacralis
Feil fordi plexi brachialis, lumbalis et sacralis er deler av det perifere nervesystemet.
D Cauda equina
Feil fordi caudalt for conus ligger cauda equina som forankres i filum terminale.
000015b114a668bdd1
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En naiv CD8+ T-celle skal aktiveres til effektorcelle.
Hvilket stimulus i tillegg til kontakt med antigen er viktigst for at aktiveringen skal finne sted?
A Cytokinpriming
B X Ko-stimulering
Uten kostimulering (særlig via CD28 til B7) vil T-celler ikke kunne aktiveres. Cytokinpriming og
autostimulering er viktige ledd i aktiveringen av CD4+ T-celler, men i mindre grad ved aktivering
av CD8+ T-celler. CD8+ T-celler har dårlig evne til autostimulering. Uten kostimulering hjelper det
ikke med cytokinpriming.
C Ko-reseptoraktivering
D Autostimulering
000015b114a668bdd1
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En 52 år gammel mann er funnet ukontaktbar i en park. Han er motorisk urolig, med et flakkende blikk,
samt dilaterte og lysreaktive pupiller. Han har normalt blodtrykk og rask puls, men har påfallende rask
respirasjonsfrekvens (44 pr minutt).
Blodgass viser (normalverdier i parentes):
pH 6.88 (7.35 – 7.45)
PaCO2 2.88 (4.7 – 6.0) kPa
PaO2 10.25 (11 – 14.5) kPa
HCO3 4 (21 – 27) mmol/L
BE –29 (0 +/- 3)
Laktat 23 (0 - 2) mmol/L
Glukose 9 (ikke fastende, 5 - 10) mmol/L
Na 147 (137 - 145) mmol/L
K 4.4 (3.5 - 4.4) mmol/L
Cl 106 (98 - 107) mmol/L
(Anion gap er normalt < 16)
Hva slags syre/base-forstyrrelse foreligger?
A X Metabolsk acidose med økt anion gap
Ja, pH er lav, BE er negativ, mens anion gap er økt til 41,4. Den voldsomme laktaten var i denne
casen en feilmåling av glykolat (nedbrytningsproduktet av frostvæske). Slik feilmåling forekommer
med enkelte (eldre) blodgassapparater.
B Metabolsk acidose med normal anion gap
Nei, anion gap er forhøyet på 41,4, men det stemmer at det er en metabolsk acidose (lav pH og
negativ BE)
C Respiratorisk alkalose
Nei, ikke som primærårsak da pH er lav, her kompensasjon for metabolsk acidose (Kussmal
respirasjon)
D Metabolsk alkalose
Nei, pH er lav og BE er negativ.
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En 80 år gammel mann legges inn på sykehus med magesmerter. Han virker trøtt og sløv, men puster
raskt. Du registrerer at han er kald perifert og at blodtrykket er 100/60.
Blodgass viser:
Normalverdier
pH 7.22

(7.35 – 7.45)

PaCO2 3.5 kPa

(4.7 – 6.0)

PaO2 12 kPa

(11 – 14.5)

HCO3 15 mmol/L

(21 – 27)

BE -8

(0 +/- 3)

Laktat 4 mmo/L
Hva slags syre/base-forstyrrelse foreligger?

(0 - 2)

A

Metabolsk alkalose
Nei, pH er lav og BE er negativ
B X Metabolsk acidose
Ja, pH er lav, BE er negativ, med laktatstigning
C Respiratorisk acidose
Nei, pCO2 er heller lav
D Respiratorisk alkalose
Ikke som primærårsak da pH er lav, men her som en delvis kompensasjon til metabolsk acidose
(Kussmal respirasjon).
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Ubehandlet HIV-infeksjon fører blant annet til ødeleggelse av CD4+ T-celler.
Hvilke konsekvenser har det for immunforsvaret?
A Cellulært immunforsvar holder seg normalt og humoralt immunforsvar reduseres
B Cellulært immunforsvar reduseres og humoralt immunforsvar holder seg normalt
C X Cellulært og humoralt immunforsvar reduseres
CD4+ celler er T-hjelpeceller som er viktig for å aktivere både B-celler og CD8+ T-drepeceller,
som henholdsvis står for det cellulære og humorale immunforsvaret. Nedsatt cellulært og
humoralt forsvar blir da riktig svaralternativ. Alternativene som foreslår enten normalt cellulært
eller humoralt blir dermed mindre riktige svar.
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Smerte og nocisepsjon er sentrale begrep i smertefysiologien.
Hvordan er forholdet mellom disse begrepene?
A Man kan ha smerte uten nocisepsjon, men nocisepsjon fører alltid til smerte
B X Man kan oppleve smerte uten nocisepsjon, og ha nocisepsjon uten å oppleve smerte
Smerte er den subjektive opplevelsen av ubehag som oppleves som pågående eller truende
vevsødeleggelse. Nocisepsjon er aktivering av perifere nociseptorer. Man kan oppleve smerte
uten at nociseptorer er aktivert, og bl.a. på grunn av hemmende nedadstigende baner kan man
ha pågående nocisepsjon uten å oppleve smerte.
C Nocisepsjon fører alltid til smerte, og vi opplever ikke smerte uten nocisepsjon
D Bortsett fra ved nevropatisk smerte, vil det alltid være nocisepsjon når vi kjenner smerte
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En kvinne på 21 år har fått et kutt på håndbaken. Etter et døgn ser hun at det kommer litt gulgrønt
puss fra såret. Vevet omkring såret er rødt og hånden gjør litt vondt.
Hvilken type T-celler er sannsynligvis under aktivering i lymfeknutene som mottar lymfe fra
sårområdet?
A Th1
B X Th17
CD8+ og Th1 aktiveres særlig ved virusinfeksjoner, mens kvinnen har tegn på en bakteriell
infeksjon (pussdannelse). CD3+ er korrekt fordi alle T-celler er CD3+. Men dette svaret er mindre
presist enn Th17, som er en undergruppe av T-celler som i særlig grad aktiveres ved
ekstracellulære bakterieinfeksjoner.
C CD8+
D CD3+
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Ved kreftsykdom brukes begrepet "total smerte".
Hva betyr dette begrepet?
A Den smerten pasienten ville opplevd dersom ikke noe av smerten var lindret med analgetika
B X Pasientens samlede somatiske, sosiale, psykologiske og eksistensielle smerte
Total smerte er den samlede somatiske, sosiale, psykologiske og eksistensielle smerten. Sosiale,
psykologiske og eksistensielle forhold bidrar ikke bare til å modulere den somatiske smerten, men
kan i seg selv gi opphav til smerte.
C Summen av nociseptiv aktivering ulike steder i kroppen
D Den samlede lidelsen hos pasienten og den nærmeste familien
000015b114a668bdd1
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En jente (5 år) utredes for primær immunsvikt. Hun har hatt mange infeksjoner, blant annet Varicella
Zoster-pneumoni og disseminert Herpes simplex-infeksjon. Utredningen viser at hun har total mangel
på en type leukocytt.
Hvilken celletype mangler hun?
A Th2-celler
B X NK-celler
Fasit: De nevnte infeksjonene er med virus i herpes-familien. Dette er intracellulære
mikroorganismer og cytotoksisitet er sentralt for forsvaret mot dem. Av de nevnte cellene er NKceller de eneste som gir effektiv cytotoksisitet. Mangel på Th17-celler vil bl.a. gi dårligere
nøytrofilfunksjon. Mangel på Th2-celler vil særlig svekke forsvaret mot ekstracellulære parasitter.
Mangel på monocytter vil også særlig svekke bakterieforsvaret. Medfødt NK-cellesvikt er for øvrig
svært sjelden, og svikt i forsvaret mot herpes-virus er et viktig symptom.
C Monocytter
D Th17-celler
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En kvinne (20 år) har fått en sårinfeksjon med Staphylococcus aureus etter at hun falt på asfalten og
slo kneet.
Hvilken betydning ville det ha om kvinnens dendrittiske celler hadde manglet evnen til
krysspriming (krysspresentasjon)?
A X Immunresponsen mot denne mikroorganismen ville ha vært normal
Fasit: Krysspriming betyr at dendrittiske celler presenterer internalisert antigen for T-celler på HLA
klasse I, slik at antigenet kan oppdages av CD8+ T-celler. Dette er viktig ved infeksjoner med
intracellulære mikroorganismer, f.eks. virus. Ved bakterieinfeksjoner som hos kvinnen trengs Bcelleaktivering for produksjon av antistoff, hvor CD4+ T-celler er involvert. De oppdager antigen
på HLA klasse II, som ikke påvirkes ved svikt i evnen til krysspresentasjon. Det er også CD4+ Tceller som hjelper til ved isotypeskifte av antistoff.
B Kvinnen ville bare ha kunnet lage IgM-antistoff mot denne mikroorganismen
C Immunresponsen mot denne mikroorganismen ville ha vært uvanlig svak
D Kvinnen ville ha manglet evnen til å danne alle typer antistoff mot denne mikroorganismen
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Medfødte lymfoide celler type 2 (innate lymphoid cells type 2, ILC2) bidrar til en godt tilpasset
immunrespons ved noen typer infeksjoner.
Ved hvilken type infeksjoner spiller disse cellene en viktig rolle?
A Soppinfeksjoner
B Virusinfeksjoner
C X Helmint-infeksjoner
Fasit: ILC2 har overlappende funksjoner med Th2-celler. De er derfor viktige ved bekjempelsen
av helminter og andre ekstracellulære parasitter. I den aktuelle nomenklaturen betegner type 1reaksjoner cytotoksiske reaksjoner, type 2-reaksjoner responser som oppstår ved parasittinfeksjoner og allergi, og type 3-reaksjoner responser som oppstår ved ekstracellulære
infeksjoner, bl.a. med bakterier og sopp.

D

Dette er en enkel oppgave som tester om studenten har fått med seg moderne kunnskap om det
medfødte immunsystemet.
Bakterieinfeksjoner
000015b114a668bdd1
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En mann (24 år) får en bakterieinfeksjon, og det dannes plasmaceller som produserer IgM. Et par år
senere får han en ny infeksjon med den samme bakterien. Noen av hukommelsescellene etter den
første infeksjonen gjennomgår isotypeskifte før de utvikles til antistoffproduserende plasmaceller.
Hvilken betydning har dette for mannens forsvar mot den nye infeksjonen?
A X Antistoffene kan reagere med Fc-reseptorer på fagocytter, så fagocytosen blir mer effektiv
Fasit: Ved sekundære bakterieinfeksjoner vil isotypeskiftet særlig føre til dannelsen av IgG.
Derved kan antistoffdekkende bakterier bindes til fagocytter via Fc-gamma-reseptorer, som
aktiverer fagocyttene og stimulerer fagocytosen. Det er riktig at IgM er en svært god
komplementaktivator, men flere undergrupper av IgG er også gode komplementaktivatorer slik at
svaralternativet om dårligere komplementaktivering er upresist og oftest uriktig. Hvis IgGantistoffene som dannes er gode komplementaktivatorer, vil konsekvensen vanligvis være bedre
fagocytose, for det er bare enkelte typer bakterier som lar seg lysere av komplement.
Isotypeskifte påvirker ikke antistoffenes affinitet til antigenet.
B Antistoffene får høyere affinitet mot bakteriene, så de kan nøytralisere bakteriene mer effektivt
C Antistoffene blir bedre til å aktivere komplement, så forsvaret vil i større grad bestå av
komplementmediert lyse
D Antistoffene blir dårligere til å aktivere komplement, så forsvaret vil i større grad bestå av
fagocytose
000015b114a668bdd1
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En ung kvinne er plaget med kløe og rødhet i underlivet. Legen tar en mikrobiologisk prøve og
gjærsoppen Candida albicans blir påvist.
Hvilken type T-hjelpecelle er spesielt viktig ved bekjempelsen av denne infeksjonen?
A

Th1
Disse cellene er med på aktiveringen av den cellemedierte immunresponsen, og er viktigst i
bekjempelsen virusinfeksjoner og intracellulære bakterieinfeksjoner.
B X Th17
Disse cellene er spesielt viktige i bekjempelsen av sopp, på grunn av deres sekresjon av IL-17,
som aktiverer nøytrofile granulocytter og øker sekresjonen av antimikrobielle peptider.
Kilde: Gaffen et. al. "IL-17 Signaling in Host Defense Against Candida albicans" Immunol Res.
2012
C Th2
Disse cellene er sentrale i aktiveringen av forsvaret mot store ekstracellulære parasitter
(helminter)
D Th0
Th0-celler er en prekursor for alle Th-celler, og er således like viktig ved alle immunresponser
som avhenger av T-hjelpeceller.
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Vanlig penicillin er normalt ikke egnet for behandling av infeksjoner med Staphylococcus aureus.
Hva er den vanligste årsaken til dette?
A

Naturlig resistens av bakterien overfor vanlig penicillin
Nei, S aureus uten resistensmekanismer er følsom overfor vanlig penicillin.
B Dannelse av fortykket cellevegg som hindrer opptak av penicillin
Nei, dette er mekansimen for glykopeptidresistens
C X Produksjon av bakterielle enzymer som bryter ned penicillin
Ja, penicillinase - gjelder ca 80% av S aureus i Norge
D Produksjon av alternativt penicillinbindende protein
Nei, dette er mekanismen for meticillinresistens
000015b114a668bdd1
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Hastigheten i enzymkatalyserte reaksjoner er avhengig av tilgang på substrat.
Hva er det typiske forløpet for hvordan hastigheten i en enzymkatalysert reaksjon vil endre seg
med substratkonsentrasjonen?
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A Det typiske forløpet vises i kurve A
B Det typiske forløpet vises i kurve B
C X Det typiske forløpet vises i kurve C
Ved lave substratkonsentrasjoner vil reaksjonshastigheten øke rask når substratkonsentrasjonen
øker. Etter hvert vil enzymenes aktive seter imidlertid bli "mettet" med tilgang på substrat, og en
ytterligere økning i substratkonsentrasjonen vil ha stadig mindre effekt på reaksjonshastigheten
D Det typiske forløpet vises i kurve D
000015b114a668bdd1
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Hos en pasient med sepsis er det tatt blodkultur som viser oppvekst av bakteriekolonier som gir grønn
hemolyse og er katalase negative. Etter gramfarging finner du ved mikroskopi gram-positive
diplokokker.
Hvilken bakterieart er dette mest sannsynlig?
A Stafylococcus aureus
B Neisseria meningitidis
C X Streptococcus pneumoniae
Riktig svar er Streptococcus pneumoniae. Det er gram positive kokker som i grampreparat ses
som diplokokker eller korte kjeder.
S. pneumoniae en gir alfa (grønn)-hemohyse, er katalase negativ (og er i tillegg optochin
sensitiv).
Neisseria meningitidis er gram negative diplokokker.
Staphylococcus aureus er grampositive kokker i hauger og er katalase positive.
Streptococcus pyogenes er katalase negative, men er betahemolytiske og ligger i kjeder.
D Streptococcus pyogenes
000015b114a668bdd1
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Hvilke proteiner er det mest av i linsen?
A

Kollagen av type 1 og 4
Feil svar. Det er lite, hvis noe, kollagen i linsen. Derimot er det mye kollagen i cornea
(hornhinnen).
B X Krystalliner
Dette er riktig svar. Krystalliner av tre ulike typer (alfa, beta og gamma) finnes i svært høye
konsentrasjoner i linsen; faktisk så høye konsentrasjoner at de danner regulære proteinkrystaller.
Dette er grunnlaget for at de gir en brytning av lyset og ikke spredning. Ved skade av
krystallinene (ved f.eks. oksidasjon) eller hyperosmose og væskeopptak (ved f.eks. diabetes) blir
linsen uklar.
C Glutation og vitamin C
Fei svar. Det er riktig at det er mye glutation og vitamin C i linsen, men glutation er et tripeptid,
ikke protein og vitamin C er et lite molekyl, ikke et protein.
D Rodopsiner
Feil svar. Rodopsiner er lysreseptor-molekyler i retina.
000015b114a668bdd1
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Hvilket antibakterielt middel påvirker bakteriers vekst via hemming av proteinsyntesen?
A

Trimetoprim-sulfa
Hemmer metabolske trinn i folsyresyntesen
B X Kloramfenikol
Hemmer proteinsyntesen
C Ciprofloxacin
Hemmer nukleinsyresyntesen
D Mecillinam
Hemmer celleveggssyntesen
000015b114a668bdd1
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Laboratoriet har mottatt halsprøve til dyrkning fra en fem år gammel gutt med halsbetennelse. Etter
inkubasjon over natten ses det vekst på blodskål (se øverste bilde) som er bacitracin sensitiv. Fra
oppvekskulturen lages gramfarget preparat (se nederste bilde).
Hvilken bakterieart er dette mest sannsynlig?
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A X Streptococcus pyogenes
S. pyogenes (kalles også gruppe A streptokokker, GAS) er betahemolytiske og bacitracin senitive,
og er gram positive kokker i kjeder. S. pyogenes er hyppigste årsak til tonsillitt. Funnet er derfor
forenelig med S. pyogenes.
B Streptococcus pneumoniae
S. pneumoniae er gram-positive streptokokker, som ikke ligger i like lange kjeder som S.
pyogenes og som gjerne kan foreligge som diplokokker. S. pneumoniae er dessuten optochinsensitiv og gir alfa-hemolyse på blodagar. S. pneumoniae er hyppigste årsak til lobær pneumoni,
og forårsaker også andre mindre alvorlige infeksjoner i luftveier, og sjeldnere i andre organer.
C Staphylococcus aureus
S. aureus er gram-positive kokker som vokser i hauger. Gir ofte men ikke alltid betahemolyse.
Kan gi mange sykdomsbilder men er ikke assosiert med halsbetennelse. Kan finnes som
asymptomatisk kolonisator blant annet i halsen.
D Streptococcus agalactiae
S. agalactiae (kalles også gruppe B streptokokker, GBS) er betahemolytiske, men er ikke
følsomme for bacitracin, og finnes sjelden i halsprøver. GBS er vanligste årsak til sepsis hos
nyfødte, i infeksjoner i forbindelse med fødselene hos kvinner, og i økende grad som
blodstrømsinfeksjon/sepsis hos eldre og immunsvekkede.
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DNA sekvensanalyse er et viktig verktøy innen biologisk taksonomi.
Hvilket genområde er opp til i dag mest benyttet for å karakterisere graden av genetisk
slektskap mellom arter/slekter av bakterier?
A

Gen for antibiotikaresisistens
Vil generelt være for ustabile for dette formålet
B Plasmid
Mobilt genetisk element som gjør dette lite egnet
C Insersjonssekvenser
Mobilt genetisk element som gjør dette lite egnet
D X Gen for ribosomalt RNA
Dette genet er svært mye brukt til dette formål da det evolusjonsmessig er konservert
000015b114a668bdd1
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Rhinovirus er en av de hyppigste årsakene til luftveisinfeksjoner.
Hvilken familie tilhører disse virusene?
A

Parvoviridae
Se kommentar til B
B Enterovirus
Se kommentar til B
C X Picornaviridae
Rhinovirus tilhører genus enterovirus som tilhører familien Picornaviridae.
D Reovirus
Se kommentar til B
000015b114a668bdd1
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Under stell av en 82 år gammel kvinnelig sykehjemspasient oppdager pleiemedhjelperen 2 små sår på
høyre nates.
Hvilket virus er mest sannsynlig årsak til symptomene?
A

Humant herpesvirus 6
Humant herpesvirus 6 gir utslett uten vesikler/sår.
B Enterovirus
Enterovirus (spesielt Coxsackie A virus, men også enkelte andre enterovirus) er vanlig årsak til
hånd-fot- og munnsyke, men kan også gi utslett med atypiske lokalisasjoner som armer, ben og
rygg. Lokalisasjonen på nates er likevel svært lite sannsynlig.
C X Herpes simplex virus
En reaktivering av herpes simplex virus type 2 er den vanligste årsaken til denne type klinikk.
000015b114a668bdd1
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Hvordan gjenkjenner transkripsjonsfaktorer sitt motiv?
A

Ved å binde seg til andre proteiner som har gjenkjent en bestemt DNA-sekvens
Feil, transkripsjonsfaktorer binder DNA, mens kofaktorer kan binde transkripsjonsfaktorer og slik
bidra til transkripsjonsregulering uten å selv binde DNA.
B Ved å se om produsert RNA fra tilfeldig valgte DNA-segment stemmer med
transkripsjonsfaktorens DNA-bindende motiv
C X Ved å gjenkjenne deler av nukleotidene som stikker ut av dobbelttrådet DNA
Riktig, transkripsjonsfaktorer gjenkjenner grupper på nukleotidene som stikker ut fra DNAdobbelttråden, slik at transkripsjonsfaktorene ikke trenger å åpne DNA for å inngå i baseparing.
D Ved å åpne DNA og inngå i baseparing med nukleotider på templat-tråden
000015b114a668bdd1
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Noen proteiner som regulerer genuttrykk binder DNA og gir løkkedannelse (DNA looping).
Hvordan virker slike proteiner?
A

Ved å indusere knekkdannelse i DNA med nedsatt polymerasebinding og redusert
transkripsjonshastighet
B X Ved å la transkripsjonsfaktorer bundet til DNA langt unna promoter interagere med preinitieringskomplekset
Proteiner som binder DNA og gir løkkedannelse kan la transkripsjonsfaktor-bindende
gensekvenser oppstrøms eller nestrøms for den aminosyrekodende delene av genet interagere
med pre-initieringskomplekset, og slik kan binding av aktiverende transkripsjonsfaktorer flere
tusen basepar unna protein-kodende sekvens stabilisere transkripsjonsmaskineriet og øke
transkripsjonen.
C Ved å la andre gener langt unna promoter interagere med spesielle histoner
000015b114a668bdd1
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Ved dyrkning av cerebrospinalvæsken hos en pasient med meningitt ses vekst av bakteriekolonier
med grønn hemolyse, og ved gram-farging finner du grampositive kokker som ligger sammen to og to
eller i korte kjeder. Det er hemingssone rundt optochinlapp, men ikke rundt bacitracinlapp.
Hvilken bakterieart er mest sannsynlig årsak til meningitt hos denne pasienten?
A

Streptococcus agalactiae
Disse er ikke optochin-sensitive og er beta-hemolytiske
B Haemophilus influenzae
Dette er gramnegative staver
C Neisseria meningitidis
Dette er gramnegative diplokokker
D X Streptococcus pneumoniae
Disse er grampositive streptokokker, som ofte forekommer som diplokokker. De er
alfahemolytiske, optochin-sensitive og er ikke en uvanlig årsak til meningitt. Kilde: Trygve Tjade
"Medisinsk mikrobiologi og infeksjonssykdommer" Kapittel 10: Bakterier og sykdom. 4. utgave
000015b114a668bdd1
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Alkohol antas å øke nivået av HDL-kolesterol som på sin side reduserer risikoen for hjerteinfarkt. I en
studie anser vi alkohol som eksponeringen av interesse og hjerteinfarkt som sykdommen av interesse.
Hva er den potensielle rollen til HDL-kolesterol, er det en konfunder eller en mediator, og
hvorfor?
A X Mediator, fordi HDL-kolesterol er assosiert med både eksponeringen og sykdommen, og er en
følge av eksponeringen
Riktig.
B Konfunder, fordi HDL-kolesterol er assosiert med både eksponeringen og sykdommen
Ikke korrekt. HDL er en følge av eksponeringen kan derfor ikke være en konfunder.
C Konfunder, fordi HDL-kolesterol er assosiert med både eksponeringen og sykdommen, og er en
følge av eksponeringen
Ikke korrekt. En følge av eksponeringen kan ikke være en konfunder.
D Mediator, fordi HDL-kolesterol er assosiert med både eksponeringen og sykdommen
Det ikke er tilstrekkelig, en mediator må også være en følge av eksponeringen.
000015b114a668bdd1
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Organiske løsemidler kan komme inn i kroppen og fordeles til alle organer og vev, der de kan gi
toksiske effekter. Metanol kan bl.a. forårsake blindhet.
Er det uomdannet metanol eller en metabolitt som er den aktive substansen i denne bestemte
sykdomsutviklingen, og hvilken metabolitt er det i så fall?
A X Maursyre er den aktive substansen
Metanol blir metabolisert til formaldehyd og maursyre av enzymene alkohol dehydrogenase og
aldehyd dehydrogenase. Det er de samme enzymene som også omdanner etanol, men her er
metabolittene acetaldehyd og eddiksyre. Den toksiske metabolitten av metanol med hensyn til
skade i retina og synsnerven er maursyre. Maursyre hemmer cytokrom c oksidase i
elektrontransportkjeden i mitokondriene og dermed reduseres produksjonen av energirikt ATP.
B Uomdannet metanol er den aktive substansen
C Formaldehyd er den aktive substansen
D Acetaldehyd er den aktive substansen
000015b114a668bdd1
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Hva er måleenheten til en insidensrateratio (incidence rate ratio)?
A

1/persontid
insidens rate ratio som enhver annen ratio, har ingen måleenhet
B Persontid
insidens rate ratio som enhver annen ratio, har ingen måleenhet
C X Den har ingen måleenhet
insidens rate ratio som enhver annen ratio, har ingen måleenhet
D Persontid2
insidens rate ratio som enhver annen ratio, har ingen måleenhet
000015b114a668bdd1
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En forskningsgruppe gjennomførte en undersøkelse for å vurdere om intensiv regelmessig trening
hadde positiv påvirkning på blodtrykket hos mennesker med høyt blodtrykk. Deltakerne ble tilfeldig
trukket ut til å delta i enten et intensivt treningsprogram eller et ikke-intensivt treningsprogram i 12
uker. Blodtrykket hos alle deltakere ble vurdert ved baseline og annenhver dag.
Hvilken type studie er dette?
A

Økologisk studie
Ikke korrekt. Deltakerne ble tilfeldig fordelt og individuell og ikke aggregert informasjon ble brukt.
B Tverrsnittsstudie
Ikke korrekt. Deltakerne ble tilfeldig fordelt og studien hadde en oppfølging.
C Kohortstudie
Ikke korrekt. Deltakerne ble tilfeldig fordelt.
D X Randomisert kontrollert forsøk
Korrekt
000015b114a668bdd1
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Nå for tiden blir nye legemidler introdusert på markedet etter at effekten har blitt undersøkt i
randomiserte kontrollerte studier. For alle eksponeringer som tilsynelatende har beskyttende effekter,
prøver vi å utføre randomiserte studier når det er mulig.
Hva er den viktigste fordelen med randomisering i slike studier?
A

Mediatorer forvrenger ikke resultatene
Mediasjon påvirkes ikke i en randomisert studie
B Randomisering reduserer interaksjonen
Interaksjon påvirkes ikke i en randomisert studie
C Randomisering sparer kostnader
Det motsatte er sant.
D X Randomisering reduserer konfundering
Riktig. Randomisering kan teoretisk fjerne alle kjente og ukjente konfundering.
000015b114a668bdd1
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Hva brukes binomialfordelingen til?
A Den brukes til å analysere symmetriske fordelinger
B Den brukes til å analysere kontinuerlige fordelinger
C X Den brukes til å analysere andeler
Binomisk fordeling er utgangspunkt for inferens om sannsynlighet i binomiske eksperiment.
D Den brukes til å analysere fordelinger med gjennomsnitt 0 og standardavvik 1
000015b114a668bdd1
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Det har vært et vedvarende høyt forbruk av alternativ behandling i mange år, med tegn til en økning de
siste årene. Norske undersøkelser har vist at 1/3 av den voksne befolkningen oppgir å ha vært hos en
utøver av alternativ behandling og 70% har brukt kosttilskudd siste år. Det har også vært en viss
endring i hvilke grupper som bruker alternativ behandling.
Hva har endringen bestått i?
A Tidligere brukte personer med lettere plager slik behandling mest, og denne gruppen har økt
B X Tidligere brukte personer med flere og kroniske sykdommer slik behandling mest, men nå er det
flere med lettere plager
Rett svar. Fortsatt mange med flere og kroniske sykdommer som bruker, men økning hos de med
lettere plager
C Tidligere brukte personer med flere og kroniske sykdommer slik behandling mest, og denne
gruppen har økt
D Tidligere brukte personer med lettere plager slik behandling mest, men nå er det flere med flere
og kroniske sykdommer
000015b114a668bdd1
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En del arbeidsmiljøforhold kan ha stor betydning for helse. Egenkontroll/innflytelse og arbeidsmengde/
tempo er to størrelser som er med på å bestemme det organisatoriske (psykososiale) arbeidsmiljøet
på en arbeidsplass.
Hvilken tredje variabel regnes ofte med når man skal vurdere risiko for helseskade som følge
av organisatoriske (psykososiale) arbeidsmiljøforhold?
A

Hjemmesituasjonen
Nei, det er ikke en del av arbeidsmiljøet
B Utdanningsnivå
Nei, det er ikke en del av arbeidsmiljøet
C X Sosial støtte
Ja, Sosial støtte i arbeidssituasjonen er veldig viktig for at en person skal kunne ta vare på helse
på jobben. Krav/kontroll er fra modellen til Karasek og Theorell, mens sosial støtte som en viktig
variabel stammer fra Siegrist.
D Sosial status
Nei, det er heller ikke en del av arbeidsmiljøet
000015b114a668bdd1
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En studie fant at menn som regelmessig er utsatt for mye UV-stråling, har lavere risiko for prostatakreft
sammenliknet med de som utsettes for lite UV-stråling.
Hva er verdien til det relative effektmålet (relativ risiko) her?
A

Enhver verdi under 1
Risikoratio kan ikke være negativ.
B >1
Når en deler et lavere positivt tall (risikoen blant de eksponerte) med et høyere positivt tall
(risikoen blant de ikke-eksponerte), vil vi få en risk ratio mellom 0 og 1.
C X >0, men <1
Når en deler et lavere positivt tall (risikoen blant de eksponerte) med et høyere positivt tall
(risikoen blant de ikke-eksponerte), vil vi få en risk ratio mellom 0 og 1.
D <0
Risikoratio kan ikke være negativ.
000015b114a668bdd1
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Mange mennesker opplever stress i sitt arbeid og enkelte blir syke av det. Blant annet er det vist at
negativt stress kan føre til økt risiko for hjerteinfarkt.
Hvordan virker økt grad av innflytelse og egenkontroll inn på risikoen for denne sykdommen
hos en som har alt for mye å gjøre på jobben?
A

Økt grad av innflytelse og egenkontroll kan virke både negativt og positivt på risikoen for
hjerteinfarkt
B Økt grad av innflytelse og egenkontroll har ingen innvirkning på risikoen for hjerteinfarkt
C X Økt grad av innflytelse og egenkontroll reduserer risikoen for hjerteinfarkt
D Økt grad av innflytelse og egenkontroll øker risikoen for hjerteinfarkt
000015b114a668bdd1
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En pasient har gitt sitt skriftlige samtykke til at du kan gi opplysninger fra hennes journal videre til et
forsikringsselskap som ber om en fullstendig utskrift av hennes journal.
Hva kan være feil ved rett og slett å gi en kopi av hele hennes journal til forsikringsselskapet?
A

Du bryter taushetsplikten
Nei, med sitt samtykke har pasienten fritatt deg fra den.
B X Du ivaretar ikke taushetsretten
Ja, ved et slikt oppdrag skal man likevel bare gi opplysninger videre om det som er nødvendig og
relevant for saken. Derfor må forsikringsselskapet presisere hvilke opplysninger de er ute etter og
hvorfor.
C Taushetsplikten gjelder selv om pasienten gir sitt samtykke til å gi opplysninger videre
Nei, ved eksplisitt samtykke kan du gi opplysninger til de som er nevnt
D Du kan bare gi slike opplysninger til NAV
Nei, ved eksplisitt samtykke kan du gi opplysninger til de som er nevnt
000015b114a668bdd1
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Hvilke tre egenskaper er det som definisjonsmessig kjennetegner en miljøgift?
A X Miljøgifter er giftige, lite nedbrytbare (persistente) og konsentreres i næringskjeden
(bioakkumulerende).
Ja, det er nettopp disse tre egenskapene som kjennetegner en miljøgift.
B Miljøgifter er giftige, de konsentreres i næringskjeden (bioakkumulerende) og finnes stort sett i
sjøen
Nei, det med sjøen er ikke tilfelle, de finnes over alt
C Miljøgifter er giftige, lite nedbrytbare (persistente) og kan forårsake alvorlige helseskader.
Nei, det med helseskader er ikke en del av definisjonen selv om det er tilfelle
D Miljøgifter er lite nedbrytbare (persistente), de har like kjemiske egenskaper og de konsentreres i
næringskjeden (bioakkumulerende)
Nei, de har høyst forskjellige kjemiske egenskaper
000015b114a668bdd1
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En 50 år gammel mann jobber som bussjåfør, og oppsøker legen på grunn av langvarige
skulderplager. Som lege spør du pasienten om arbeidssituasjonen, og han forteller at han trives godt.
Alle rutene han kjører er planlagt nøye til minuttet, og arbeidsoppgavene går for det meste i å kjøre
bussen. Han opplever sjeldent ubehagelige situasjoner, og de fleste passasjerene er trivelige, forteller
han.
Hvor vil du plassere arbeidssituasjonen til pasienten i Karaseks krav-kontroll modell?
A
B
C
DX

Stresset
Slapp
Aktiv
Passiv
Riktig svaralternativ er passiv. Som bussjåfør er arbeidsdagen og ruten du skal kjøre nøye
planlagt, slik det også kommer frem i oppgaven, og arbeidstaker har ofte lite kontroll over
arbeidsdagen. Pasienten forteller at arbeidsoppgavene hovedsaklig består i å kjøre bussen, og at
det ikke er mange krevende passasjerer. Det er dermed relativt lave krav til arbeidssituasjonen. I
Karaseks krav-kontroll-sosial støtte modell gir kombinasjonen av lave krav og lav kontroll en
passiv arbeidssituasjon. I en aktiv arbeidssituasjon har man høye krav og høy kontroll, i en
stresset arbeidssituasjon har man lav kontroll og høye krav og i en slapp arbeidssituasjon har
man lave krav og høy kontroll. Les mer på http://arbeidsmedisin.net/index.php/elbok-iarbeidsmedisin/generelt-om-psykososialt-arbeidsmiljo-modeller-stress
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I en stor randomisert studie av en ny blodtrykksmedisin reagerer deltakere som har en spesiell
genvariant, annerledes på medisinen enn resten av pasientene. Legemidlet ser ut til å være ineffektivt
blant disse pasientene, mens det for andre synes å gi kraftig blodtrykksreduksjon.
Hvilket begrep i epidemiologien kan dette være et eksempel på?
A

Omvendt årsakssammenheng (reverse causation)
Hvis sammenhengen mellom eksponeringen og utfallet er forskjellig i en undergruppe, indikerer
det interaksjon
B X Interaksjon
Hvis sammenhengen mellom eksponeringen og utfallet er forskjellig i en undergruppe, indikerer
det interaksjon
C Konfundering
Hvis sammenhengen mellom eksponeringen og utfallet er forskjellig i en undergruppe, indikerer
det interaksjon
D Mediering
Hvis sammenhengen mellom eksponeringen og utfallet er forskjellig i en undergruppe, indikerer
det interaksjon
000015b114a668bdd1
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Monitorering av mengde bly i blod inngår som en del av et standard overvåkningsprogram i ulike
yrkesgrupper hvor man blir eksponert for bly eller blyholdige stoffer gjennom yrket.
Hva er den beste undersøkelsen for å vurdere konsentrasjonen av dette tungmetallet i
kroppen?
A Måle konsentrasjonen av bly i urin
B X Måle konsentrasjon av bly i fullblod
Vanligst er direkte måling av bly i blod. ALA (delta-aminolevulinsyre) er en følsom biologisk
markør for akutt bly- eksponering. Bly hemmer enzymet delta-aminolevulinsyre dehydrase (ALAdehydrase), som deltar i biosyntesen av hemoglobin. Dette vil føre til en opphopning av ALA i
blod (og til en økt urinutskillingen av ALA).
C Måle konsentrasjon av bly i erytrocytter
D Måle metning av jern- og blybindende protein
000015b114a668bdd1
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Hva kan skje med konsentrasjonen av et legemiddel i blod dersom CYP-enzymet som
metaboliserer legemiddelet blir indusert av et naturmiddel?
A Konsentrasjonen endres ikke
B X Konsentrasjonen synker
induksjon fører til økt mengde enzym, som vil føre til en raskere nedbrytning av legemiddelet
C Konsentrasjonen stiger
000015b114a668bdd1
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Nanopartikler er forenklet sagt partikler med diameter mellom 1 og 100 nm.
Hva er den viktigste egenskap slike partikler har for å kunne gi en raskere toksisk virkning enn
større partikler?
A De har mange forskjellige former
B De er laget av stoffer som ikke finnes i store partikler
C X De har relativt stor reaktiv overflate
Når en partikkel blir mindre og mindre blir overflaten større og større relatert til volumet av
partikkelen. Dermed vil en gitt gravimetrisk mengde små partikler ha større samlet overflate enn
samme mengde store partikler. Den større overflaten gir mulighet for større kjemisk eksponering
gjennom reaksjon mellom partikkeloverflaten og komponenter i kroppen og dermed raskere
toksisk virkning. Den reaktive overflaten er større på små enn på store partikler. Dette har særlig
betydning for den akutte virkningen.
D Det kan festes reaktive kjemiske grupper på overflaten
000015b114a668bdd1
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En mann på 45 år har stress-symptomer og ryggsmerter. Han jobber som slakter.
Hvilke arbeidsmiljøfaktorer kan settes i sammenheng med disse symptomene?
A

Nattarbeid, kvalitative krav, fritidsinteresser, medisinbruk
Her er det kun nattarbeid og kvalitattive krav som er arbeidsmiljøfaktorer
B X Ensidig arbeid, nedbemanninger, kvantitative krav, akkordlønn
Ja, dette er alle ulike arbeidsmiljøfaktorer som kan settes i sammenheng med stresssymptomer
og ryggsmerter
C Disposisjon i familien, rollekonflikt, overtidsarbeid, mosjon
Her er det kun rollekonflikter og overtidsarbeid som er arbeidsmiljøfaktorer
D Omstillinger, faglige utviklingsmuligheter, forhold i oppveksten, sosial støtte fra kollegaer
Her er det kun omstillinger og sosialstøtte fra kolleger og til nød faglige utviklingsmuligheter som
er arbeidsmiljøfaktorer.
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I en hypotetisk studie undersøkte vi sammenhengen mellom iskremforbruk (eksponering) og mord
(“sykdommen”).
Hvorfor kan vi anse været for å være en mulig konfunder i denne studien?
A

Fordi været er assosiert med både eksponeringen og sykdommen og er en følge av sykdommen
Været kan ikke være konsekvensen av mord.
B X Fordi været kan være årsak til både eksponeringen og sykdommen
Riktig.
C Fordi været er assosiert med både eksponeringen og sykdommen
Det ikke er tilstrekkelig, en konfunder må ikke være en følge av eksponeringen eller sykdommen.
D Fordi været er assosiert med både eksponeringen og sykdommen og er en følge av
eksponeringen
Dette er definisjonen av en mediator og været kan ikke være konsekvensen av iskremforbruk.
000015b114a668bdd1
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En 48 år gammel mann med nedsatt hørsel jobber på et mekanisk verksted der de har en støyende
kompressor. I arbeidstilsynets forskrift om tiltaks- og grenseverdier, er tillatt lydtrykknivå 85 dB i
arbeidsmiljøet pasienten jobber i. Støymåling på arbeidsplassen viser at han er utsatt for i
gjennomsnitt 90 dB støy i løpet av en arbeidsdag.
Hvilket tiltak på arbeidsplassen bør vurderes først?
A
B
C
DX

Bytte til lavere støykilde
Bruke verneutstyr
Isolere støykilden
Fjerne støykilden
Riktig svar er å fjerne støykilden. Dette er den mest effektive måten å beskytte arbeidstaker fra
arbeidsrelatert støyskade, og for å unngå overskridelse av arbeidstilsynets grenseverdier. Derfor
bør dette være det tiltaket man vurderer først. Det å bytte ut støykilden eller isolere den er
systemrettet, men mindre effektivt enn det å fjerne støykilden. Bruk av verneutstyr er individrettet,
og er mindre effektivt og pålitelig enn de systemrettede tiltakene. De individrettede tiltakene skal
derfor være de siste tiltakene man vurderer.
000015b114a668bdd1
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Nedenfor vises et mikroskopibilde fra lymfeknute med liten forstørrelse.
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Hva er markert med tallet 4?
A

Lymfeknutekapsel
Markert 1
B X Medulla
Riktig
C Follikler med germinalsentra
Markert 3a
D Parakorteks
Markert 3b
000015b114a668bdd1
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Maligne tumores i testis kan infiltrere i omkringliggende strukturer, og spesielt infiltrasjon baktil i testis
er assosiert med økt risiko for metastasering.
Hva kalles dette området baktil i testis?
A Lobulus testis
B X Rete testis
Baktil i testis ligger et bindevevsområde, mediastinum testis, som går fra kapselen og inn i testis
hvori det går kar og nerver og et nettverk av epitelkledde spalter kalt rete testis. Infiltrasjon her er
et dårlig prognostisk tegn.
C Septulum testis
D Tunica albuginea
000015b114a668bdd1
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Hvilken struktur ligger ventralt for diencephalon, under thalamus og danner bunnen samt deler
av lateralveggen i tredje ventrikkel?
A X Hypothalamus
Riktig svar
B Corpus pineale
C Hypofysen
D Commisura anterior
000015b114a668bdd1
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Bekkenet (pelvis), den nederste delen av kroppsskjelettet, omslutter bekkenorganene og overfører
kroppsvekten fra virvelsøylen til bena. Bekkenet er en symmetrisk, uregelmessig knokkelring.
Hvilke ben inngår i denne knokkelringen?
A X os ilium, os pubis, os ischii, os sacrum
Bekkenringen består av os sacrum, os ischii, os pubis og os ilium.
B os coxae, os ilium, os ischii, os pubis
Bekkenringen består av os sacrum, os ischii, os pubis og os ilium. Os coxae er en
samlebetegnelse for de tre siste, hoftebenet.
C os ilium, os pubis, os obturatum, os sacrum
Bekkenringen består av os sacrum, os ischii, os pubis og os ilium.
Foramen obturatum er et stor hull i bekkenringen som dannes av os ischii og os pubis. Os
obturatum eksisterer ikke.
000015b114a668bdd1

56
Når det gjelder hjernens embryologi, inndeles den i ulike avsnitt.
Hvilke deler av hjernen omfatter rhombencefalon?
A X Pons, medulla oblongata og cerebellum
Disse avsnittene kalles rhombencefalon ("hindbrain"), de øvrige hoveddelene er prosencefalon og
mesencefalon.
B Thalamus, hypothalamus og mesencefalon
C Cortex cerebri, corpus striatum og thalamus
D Mesencefalon, pons og medulla oblongata
000015b114a668bdd1
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Ektopisk brystkjertelvev presenteres ofte for første gang i forbindelse med svangerskap og amming.
Hva er et slikt vev?
A

Ektopisk brystkjertelvev er brystkjertelvev med forandringer forenlig med laktasjon
dette svar er ikke riktig, men man kan se laktasjonsforandringer i ektopisk brystkjertelepitel ved
graviditet og amming.
B X Ektopisk brystkjertelvev er brystkjertelvev lokalisert utenfor brystet langs melkelisten
riktig svar
C Ektopisk brystkjertelvev er en papillomatøs proliferasjon av kjertelepitelet uten atypi
Dette passer bedre med en papillom
D Ektopisk brystkjertelvev er en proliferasjon av myoepitelceller
Myoepitelcellen er en av celletypene i brystkjertelen. Ved ektopisk brystkjertelvev finner vi alle
elementene som utgjør brystkjertelen
000015b114a668bdd1
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Hvilken hjernenerve innerverer strukturer som er derivert fra 1. gjellebue/visceralbue?
A X Nervus trigeminus
Første visceralbue/gjellebue innerveres av nervus trigeminus (hjernenerve V)
B Nervus oculomotorius
Nervus oculomotorius (hjernenerve III) innerverer rectus superior, rectus inferior, rectus medialis,
inferior oblique (beveger øyet opp og utover), levator palpebrae, pupille (konstriksjon) og
akkomodasjon
C Nervus glossofaryngeus
Tredje visceralbue/gjellebue innerveres av nervus glossopharyngeus (hjernenerve IX)
D Nervus vagus
Fjerde-sjette visceralbue/gjellebue innerveres av nervus vagus (hjernenerve X)
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En pasient har en avrevet muskel på framsiden av låret som gjør at han/hun har nedsatt styrke både
ved fleksjon i hofteleddet og ekstensjon i kneet.
Hvilken muskel er mest sannsynlig avrevet på denne pasienten gitt disse funnene?
A

M. vastus lateralis
M. vastus lateralis har utspring på femur.
B X M. rectus femoris
M. rectus femoris har utspring på og rundt spina iliaca anterior inferior på bekkenet og feste ved
tuberositas tibiae på leggen via patella og patellarsenen (ligamentum patellae). Den kan således
påvirke to store ledd - fleksjon i hofteleddet (articulatio coxae) og ekstensjon i kneleddet
(articulatio genus).
C M. vastus medialis
M. vastus medialis har utspring på femur.
D M. vastus intermedius
M. vastus intermedius har utspring på femur.
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I dypet av hjernehemisfærene ligger ansamlinger/kjerner med grå substans. De deltar i planleggingen
av bevegelser og i skiftet mellom forskjellige bevegelsesmønstre og kalles samlet for basalgangliene.
Hvilke strukturer består de av?
A Thalamus, nucleus caudatus og putamen
B X Nucleus caudatus, putamen og globus pallidus
Riktig svar
C Nucleus caudatus, putamen og substantia nigra
Selv om substantia nigra har forbindelser til kjernen regnes den anatomisk ikke som en del av
basalgangliene.
D Putamen, globus pallidus og nucleus lentiformis
Putamen og globus pallidus kalles samlet for nucleus lentiformis
000015b114a668bdd1
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Du er turnuslege og undersøker en voksen pasient som synes hun hører litt dårlig på venstre øre. Du
utfører otoskopi og ser inn på trommehinnen. Det ligger et bein an mot trommehinnen på innsiden av
denne.
Hvilket mellomørebein er dette?
A

Stigbøylen (stapes)
Stigbøylen er innerst av mellomørebeinene, mot det ovale vindu i cochlea
B X Hammeren (malleus)
Hammeren ligger ytterst i ørebenskjeden og mot trommehinnen
C Ingen mellomørebein ligger an mot trommehinnen
Hammeren ligger an mot trommehinnen
D Ambolten (incus)
Riktig svar er hammeren - ambolten ligger mellom hammeren og stigbøylen
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Du er allmennlege og har en mann på 78 år på legekontoret. Han synes han begynner å høre gradvis
dårligere slik at det er problemer med å oppfatte tale spesielt i støyende omgivelser. Du utfører en
otoskopi, men får ikke vurdert forhold i øregang og trommehinne da øregangen er såpass krummet at
den vanskeliggjør innsynet til trommehinnen. Rinnes prøve er positiv på begge sider. Han har litt
tinnitus (øresus), men ingen svimmelhet. Han har nettopp vært til en audiograf og fått tatt et audiogram
som han har med og viser til deg.

Hva er sannsynlig diagnose?
A

Ørevoks
Man får da et forholdsvis flatt tap, gjerne mest uttalt i bassen og maksimalt 30dB
B X Støyskade
Man får da gjerne et maksimalt tap (dip) rundt 4000 Hz som her
C Presbyacusis (aldersbetinget høretap)
Man har da et høretap som øker forholdsvis jevnt oppover i diskanten
D Væske i mellomøret
Man får da et relativt flatt høretap, men gjerne med overvekt i bassen. tapet blir maksimalt
30-40dB alene
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Du er turnuslege og skal undersøke nesehulen på en pasient på legekontoret. Du bruker et
nesespekulum og spiler ut nesevingen så du får innsyn i fremre del av nesen som vist på bildet. Du ser
en struktur lateralt (til siden) i nesen, her markert med en svart sirkel.
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Hva er denne strukturen?
A X Nedre nesemusling (concha inferior)
Den er den fremre og mest fremtredende struktur på lateralveggen
B Midtre nesemusling (concha media)
Den liggernlengre bak og mer medialt (ikke alltid synlig ved rhinoskopi
C Øretrompeten (tuba eustachi)
Den ligger bak i epifarynx og er ikke synlig ved fremre rhinoskopi
D Neseseptum (skilleveggen)
Den ligger mot midtlinjen
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Hva er 'corona radiata' i hjernen?
A X Afferente og efferente fibre som går mellom hjernebarken og subcortikale strukturer
Riktig svar
B Afferente og efferente fibre som går mellom subcortikale strukturer og hjernestammen
C Afferente og efferente fibre som går mellom subcortikale strukturer
D Afferente og efferente fibre som danner deler av hippocampusformasjonen
000015b114a668bdd1
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Cytologiske prøver brukes i utredning av en rekke forskjellige tilstander. Utstryk fra cervix uteri er den
vanligste cytologiske prøvetypen.
Hvilket område er det ønskelig å ta prøven fra, og hvilke celler forventer man å se i en
representativ prøve fra cervix uteri?
A

Prøven skal tas fra cervixkanalen, og man forventer å finne sylinderepitelceller fra cervixkanalen
og fra endometriet
I dette tilfelle er prøve tatt for langt opp i cervixkanalen.
B Prøven skal tas fra ectocervix og den bakre fornix i vagina, og man forventer å finne
plateepitelceller
Tidligere ble prøven tatt fra bakre fornix men dette er ikke lenger anbefalt.
C X Prøven skal tas fra overgangssonen mellom ecto- og endocervix, og man forventer å finne
plateepitelceller, sylinderepitelceller og/eller metaplastisk epitel
Riktig svar. Premaligne forandringer i cervix uteri oppstår gjerne ved overgangen mellom ecto- og
endocervix
D Prøven skal tas fra ectocervix, og man forventer å finne plateepitelceller, makrofager og
betennelsesceller
Man skal også sikre celler fra endocervix.
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Ved graviditet øker vekten av uterus fra ca. 60g til 1000g.
Hvilke av følgende mekanismer bidrar til den økte størrelsen?
A

En økning i antall celler i uterinveggen (hyperplasi), men ikke cellestørrelse (hypertrofi)
Svaret er ikke riktig. Den økning i uterus størrelse som skjer i svangerskap skyldes både økning i
antall celler (hyperplasi) og økning i cellestørrelse (hypertrofi
B X En kombinasjon av en økning i antall celler i uterinveggen (hyperplasi) og en økning i
cellestørrelse (hypertrofi)
Riktig svar
C En økning i cellestørrelse (hypertrofi) i uterinveggen, men ikke en økning i antall celler
(hyperplasi)
Svaret er ikke riktig. Den økning i uterus størrelse som skjer i svangerskap skyldes både økning i
antall celler (hyperplasi) og økning i cellestørrelse (hypertrofi)
D En økning i antall celler i endometrium
Svaret er ikke riktig. Endometriet øker noe i tykkelse tidlig i svangerskapet og blir tynnere sent i
svangerskapet.
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En kvinne på 25 år får fjernet en rød og øm hevelse i venstre lyske. Kirurgen sender preparatet inn til
avdeling for patologi og patologen svarer at det foreligger en abscess.
Hva har patologen beskrevet?
A
B
C
DX

Store ansamlinger av cytotoksiske lymfocytter
Store ansamlinger av multinukleære kjempeceller
Store ansamlinger av aktiverte lymfocytter
Store ansamlinger av nøytrofile granulocytter
En abscess består av neutrofile granulocytter i store aggregater.
000015b114a668bdd1
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Humant papillomavirus (HPV) er et relativt hyppig funn i prøver fra livmorhalsen.
Hva er HPV?
A Et virus som ikke er patogent for mennesker
B X Et DNA virus med mange subtyper, hvorav noen lavrisikosubtyper kan føre til genitale vorter og
høyrisikosubtyper kan forårsake livmorhalskreft
Riktig svar
C Et virus som fører til utbrudd av smertefulle væskefylte blemmer i slimhinner
Denne beskrivelsen passer bedre med Herpes simplex genitalis.
D Et virus som tilhører den normale floraen i vagina og cervix uteri, men som kan føre til infeksjon
ved nedsatt immunforsvar
HPV tilhører ikke den normale floraen i vagina eller cervix uteri.
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En kvinne, 55 år, har en sentvoksende tumor på halsen. Kirurgen fjerner denne på fredag. Preparatet
legges i beholder med isotont saltvann. Beholderen er ikke merket med hvilken væske preparatet er
lagt i. Beholderen blir stående på avdeling for patologi over helgen før den på mandag behandles
videre på vanlig måte.
Hvilken konsekvens vil den beskrevne oppbevaringen av dette preparatet ha å si for den videre
diagnostikk?
A

Det går fint fordi vevsprøver tåler oppbevaring over helg før videre behandling uten at dette
forringer kvaliteten i den videre diagnostikk
Nedbrytning av vevet vil starte umiddelbart etter uttak fra kroppen og prøven vil gradvis forringes.
Nedbrytningen forhindres hvis prøven blir lagt i fikseringsvæske (vanligvis formalin), noe som ikke
er nevnt i dette svaralternativet.
B X Preparatet vil holde seg fint makroskopisk, men vil være ødelagt for mikroskopisk diagnostikk
Når man fjerner vev fra kroppen vil nedbrytningen starte umiddelbart. Derfor skal preparater som
skal til avdeling for patologi legges i fikseringsvæske (typisk formalin) som forhindrer denne
nedbrytningen. Preparater kan sendes tørt eller på isotont saltvann, men da må de leveres til
avdeling for patologi raskt og bli tatt hånd om her raskt.
(Det er også gjort feil her da preparatet ikke er merket med hvilken væske som er brukt. Hvis det
gikk frem at det var lagt i isotont saltvann ville en bioingeniør på patologen som ble oppmerksom
på hvilken væske som var brukt sørget for rask håndtering av preparatet, eventuelt lagt preparatet
i formalin etter samråd med patolog.) Preparatet vil nok holde seg makroskopisk, men mest
sannsynlig være ødelagt for videre diagnostikk. Man kunne tenke seg at grovere avvik vil kunne
diagnostiseres som f. eks en lymfeknute med metastase fra et karsinom, men det vil kunne
behefte stor usikkerhet ved funnene og man vil ikke kunne basere alvorlige og viktige diagnoser
på slikt materiale.
C Det går fint fordi preparatet ikke blir ødelagt så lenge det er lagt i isotont saltvann og dette vil ikke
forringe kvaliteten i den videre diagnostikk
Nedbrytning av vevet vil starte umiddelbart etter uttak fra kroppen og prøven vil gradvis forringes
når den ligger i isotont saltvann.
D Preparatet vil holde seg fint for rutinediagnostikk, men fordi det ikke er lagt i fikseringsvæske
(formalin) så vil videre undersøkelser som immunhistokjemi og PCR kunne bli vanskelig
Oppbevaring over så lang tid uten fikering vil mest sannsynlig ødelegge for de fleste diagnostiske
prosedyrer som mikroskopering av HE-snitt, immunhistokjemisk undersøkelse og PCR. Det er
mullig at man vil klare å se store/grovere forandringer, men det vil behefte stor usikkerhet ved
funnene.
000015b114a668bdd1
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I en biopsi ser patologen granulomer i mikroskopet.
Hvilken av de følgende tilstander er det mest sannsynlig snakk om?
A Ulcerøs colitt
B Autoimmun hepatitt
C X Sarkoidose
Sarkoidose er en sykdom med granulomtøs betennelse uten kjent årsak. Ulcerøs colitt
kjennetegnes ved såkalt kronisk aktiv betennelse med granulocyttinfiltrasjon i tykktarmskjertlene
med mikroabscesser i kryptene. Betennelsen ved autoimun hepatitt og myositt karakteriseres ved
kroniske inflammasjonsinfiltrater dominert av lymfocytter og for autoimmun hepatitt ofte
plasmaceller.
D Myositt
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Høygradig skvamøs intraepitelial lesjon (HSIL) er et begrep som benyttes i diagnostikk av celleutstryk
fra cervix uteri.
Hva betyr dette?
A

Pasienten har en soppinfeksjon
Soppinfeksjon kan føre til reaktive forandringer i epitelet, men ikke HSIL
B Det er funnet atypiske epiteliale celler forenlig med infiltrerende plateepitelkarsinom
C X Pasienten har forandringer i plateepitelet i cervix uteri som kan med tiden utvikle seg til invasiv
plateepitelkarsinom
Riktig svar.
D Pasienten har en Herpes simplex type 2 infeksjon
Herpes simplec type 2 infeksjon medfører endringer i cellemorfologi, men er ikke forenlig ned
HSIL
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Human bevissthet kan deles inn i 3 naturlig forekommende tilstander som veksler gjennom døgnet.
Hvilken bevissthetstilstand er det spesielt mye av i fosterlivet?
A Døs
B Dyp NREM-søvn
C X REM-søvn
Mye REM-søvn tidlig i livet. Sannsynligvis viktig for modning av CNS
D NREM-søvn
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Det er tre patofysiologiske hovedårsaker til trombose, kalt Virchovs triade. Disse virker også inn på
hverandre.
Hvilke kategorier inngår i Virchovs triade?
A

Traume, hyperkoagulabilitet, unormal blodstrøm
Traume er ikke direkte feil, men fører til økt trombosetendens via endotelskade og
hyperkoagulabilitet
B Endotelskade, hyperkoagulabilitet, anemi
Anemi regnes ikke som en årsaksfaktor i seg selv, selv om anemi via hypoxi kan medføre
vevsskade og derigjennom økt trombosetendens. Det er også rapportert om assosiasjon mellom
anemi og cerebral venøs trombose, men anemi inngår ikke som en av hovedkategoriene i
Virchows triade.
C X Endotelskade, hyperkoagulabilitet, unormal blodstrøm
Årsakene til trombose deles inn i de tre hovedkategoriene 1) endotelskade, 2) hyperkoagulabilitet
3) unormal blodstrøm. I disse kategoriene finnes mange mer spesifikke årsaker som ikke nevnes
her.
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Hjernen har ikke et vanlig lymfesystem, men det er lansert en hypotese om at det kan foreligge et
lymfe-liknende system i hjernen.
Hva antas å være relasjonen mellom dette systemet og søvn - og hvilke mekanismer synes å
regulere dette systemet?
A
B

Søvn øker effekten av det aktuelle systemet ved å øke produksjonen av CSF
Søvn reduserer effekten av det aktuelle systemet ved å slippe inn mindre væske intercellulært i
grå substans
C Søvn reduserer effekten av det aktuelle systemet ved å redusere produksjonen av CSF
D X Søvn øker effekten av det aktuelle systemet ved å slippe inn mer væske intercellulært i grå
substans
Det glymfatiske system. Søvnen rengjør hjernen.
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I et eksperiment stimuleres øvre venstre kvadrant av synsfeltet til en forsøksperson med hvitt lys.
Hvilken del av primære synskorteks (area striata, V1) vil særlig reagere på lys i denne delen av
synsfeltet?
A
B
C
DX

Nedre del av primære synskorteks i venstre hemisfære
Øvre del av primære synskorteks i høyre hemisfære
Øvre del av primære synskorteks i venstre hemisfære
Nedre del av primære synskorteks i høyre hemisfære
Lys fra øvre del av synsfeltet havner i nedre del av netthinnene. Ettersom nasale fibre fra
netthinnen krysser til motsatt side vil informasjon fra en side av synsfeltet gå til kontralaterale
hemisfære.
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Lysrefleksen (også kalt pupillerefleksen) gjør at begge pupillene kontraherer når lysmengden som når
netthinnen på én side øker.
Hva utgjør det afferente leddet til denne refleksen?
A

Nervefibre fra retina i nervus opticus som går til hypothalamus
Hypothalamus mottar nervefibre fra gangliecellene og er viktig for døgnrytme
B Nervefibre fra retina i nervus opticus som går til colliculus superior
Colliculus superior mottar fibre fra gangliecellene og er viktig for kontroll av øyebevegelser.
C Nervefibre fra retina i nervus opticus som går til corpus geniculatum laterale
Corpus geniculatum laterale i thalamus mottar fibre fra gangliecellene og utgjør en del av den
primære synsbanen som går videre til synskorteks i oksipitallappen
D X Nervefibre fra retina i nervus opticus som går til pretectum
Den afferente delen er fibre fra retina bøyer av fra tracuts opticus før corpus geniculatum laterale,
og fibrene ender i pretektum. Refleksen går videre til de aksessoriske oculomotoriuskjernene,
ganglion cilliare og så til m. sphincter pupillae.
000015b114a668bdd1
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Ordet "neoplasi" betyr "ny vekst". Ordet oppfattes ofte som synonymt med svulst.
Hva er en neoplastisk lesjon?
A

Et sår i primær eller sekundær tilheling med proliferasjon av granulasjonsvev etterfulgt av
arrdannelse
Sårtilheling er ikke et avvik fra kroppens normale reguleringsmekanismer
B X En lesjon som oppstår når celler unndrar seg kroppens normale reguleringsmekanismer for vekst
Dette er riktig svar
C En økning i antall celler sammenlignet med det normale som fører til en økning i organets
størrelse
Dette er hyperplasi. Hyperplasi kan være fysiologisk, for eksempel, uterus under graviditet;
kompensatorisk som ved sårtilheling eller når en del av et organ er fjernet for eksempel, lever;
eller patologisk som ved unormal hormonstimulering
D En lesjon som presenterer som en hevelse eller tumor, uavhengig av årsaken til forandringen
Dette er ikke riktig. En tumor eller hevelse kan ha flere årsaker. For eksempel abscess,
hyperplasi, en cyste. Ingen av disse er forårsaket av epitelceller har unndratt seg normale
reguleringsmekanismer
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De efferente autonome sympatiske baner har tre nivåer: 1. nevron, 2. nevron og 3. nevron.
Hvor ligger de fleste 3. nevron plassert?
A Periakveduktal grå substans (PAG)
B X Grensestrengen
perifert paravertebralt intrathoracoabdominalt (også i sympatiske ganglier)
C Amygdala
D Intermediolateral cellesøyle
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I sentralnervesystemet vil noen nervefibersystemer bindes sammen med synaptisk konvergens mens
andre divergerer.
Hvilken forbindelse i lillehjernen har en synaptisk divergerende innervasjonsratio på ca 1:5?
A Fra kornceller til Purkinjeceller
B X Fra Olivia inferior til Purkinjeceller
klatrefibre
C Fra kurvceller til Purkinjeceller
D Fra stjerneceller til Purkinjeceller
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Sekresjon fra eksokrine kjertler kan skje på flere måter. En måte er merokrin sekresjon.
Hva er mekanismen i denne typen sekresjon?
A X Produktet slippes ut av cellene ved eksocytose direkte til kjertelens lumen
Riktig svar
B Cellens produkt blir pakket inn i en del av cytoplasma ved cellens apex som så løsner fra cellen
Dette er en beskrivelse av apokrin sekresjon
C
Hele cellen blir avstøtt og produktet frigjøres når cellen går i oppløsning
Dette er en beskrivelse av holokrin sekresjon
D Cellens produkt blir frigjort til interstitielt vev like ved for så å bli tatt opp i blodet
Dette er en beskrivelse av parakrin sekresjon som benyttes an endokrine kjertler.
000015b114a668bdd1
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Ved mikroskopisk undersøkelse av et vevssnitt ønsker patologen av og til å se om enkelte proteiner er
til stede i vevet.
Hvilken metode bruker patologen for å synliggjøre proteiner i vevssnitt?
A

Polymerase kjedereaksjon (PCR)
Svaret er ikke riktig. PCR er en metode som brukes for å amplifisere korte strekninger av DNA
eller RNA fra en vevsprøve
B In situ hybridisering (ISH)
Svaret er ikke riktig. ISH er en metode som kan brukes for påvise translokasjoner mellom
kromosomer i tumorceller
C X Immunhistokjemi (IHC)
Riktig svar. Immunhistokjemi er en metode som kan påvise et protein i vevet ved å tilsette et
antistoff rettet mot proteinet. Antistoffet visualiseres i mikroskopet ved hjelp av et kromagen
D Hematoxylin-eosin-safran (HES)
Svaret er ikke riktig. HES er en histokjemisk rutinefarging som gjør komponentene av vevet synlig
i et mikroskop.
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Et nåværende screeningprogram anbefaler at alle kvinner mellom 25 og 69 år tar celleprøve fra
livmorhalsen hvert tredje år.
Hva er hensikten med dette screeningprogrammet?
A

Hindre spredning av human papillomavirus (HPV) infeksjon
Dette kunne tenkes å være en bieffekt av programmet, men det er ikke hovedhensikten.
B X Redusere forekomsten og dødeligheten av livmorhalskreft
Dette er riktig svar. Se Kreftregisterets hjemmeside for mer informasjon om screeningprogrammet
C Registrere forekomsten av klamydiaindusert barnløshet
D Følge opp enkeltindivider med kjent risiko for å utvikle livmorhalskreft
Masseundersøkelser er ikke beregnet på oppfølging av individer med sykdom.
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En pasient får fjernet en tumor fra glandula parotis. I biopsisvaret står det at det foreligger et adenom.
Hvilken påstand passer med en slik diagnose?
A X Adenom er en benign epitelial tumor
Adenom er en betegnelse på en godartet tumor utgått fra kjertelepitel.
B Adenom er en benign bløtdelstumor
C Adenom viser vanligvis infiltrerende vekst
Adenomer er i prinsippet velavgrenset og omkranset av en bindevevskapsel.
D Adenom har høy proliferativ aktivitet
Adenomer er benigne tumores med få celler i deling.
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Infarkter skyldes ofte arteriell tromboembolisk sykdom.
Gitt at dette er årsak, hvilket av følgende er mest sannsynlig et hemoragisk infarkt?
A Hjerteinfarkt
B X Lungeinfarkt
Infarkter i lunge er oftest hemoragiske fordi lungen har dobbel blodforsyning, fra lungearteriene og
bronkialkretsløpet. Det blør derfor veldig lett ut i det infarserte området. Dessuten er lungevevet
vedlig løst og svampaktig, noe som også gjør at det veldig lett blør ut i lungeparenkymet. Nyre,
milt og hjerte har i utgangspunktet "enkel" blodforsyning og ved tromboemboli stopper
blodtilførselen til det infarserte området som blir blekt og det vi kaller anemisk. Merk at disse
infarktene kan ha en hemoragisk randsone der ødelagte kar kan blø og lage en rød sone. Ved
trombolyse eller løsning av trombe kan det også blø inn i infarkter i nyre, hjerte og milt ( og andre
organer).
C Miltinfarkt
D Nyreinfarkt
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Ved en del inflammatoriske sykdommer kan bestemte betennelsesceller være involvert. På bildet
under sees en inflammatorisk prosess i tykktarmslimhinnen hos en pasient som har hatt plager med
noe diaré og magesmerter over lang tid.
Hvilke typer inflammatoriske celler er det som ses i området merket med et ett-tall?

A Nøytrofile granulocytter
B X Makrofager
Bildet viser et epiteloidcellegranulom med aktiverte makrofager.
C Plasmaceller
D Lymfocytter
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Nervegassen Sarin hemmer acetylcholin esterase, og gir dermed økt mengde acetylcholin i synapser
og ved endeorganer, særlig kjertler og glatt muskulatur. Ofrene for gassen dør av åndenød på grunn
av spasmer i bronkiene og økt slimsekresjon fra bronkiale kjertler. I tillegg har pasientene en mengde
symptomer og tegn som oppsummeres som SLUDGE: salivasjon (spyttsekresjon), lakrimasjon
(tåreflod), urinering, diare, gastrointestinale symptomer, emesis (oppkast). De får også utvidete pupiller
(mydriasis). Mange av effektene av sarin (men ikke alle nevnt over) formidles av hjernenerver.
Hvilke hjernenerver er det?
A

Andre, tredje, sjette og tiende
Andre og sjette har ikke autnome nervefibre
B X Tredje, syvende, niende og tiende
Tredje fører parasympatiske fibre til pupillen og tårekjertler, syvende og niende til spyttkjertler, og
tiende til bronkier og store deler av GI-traktus.
C Tredje, femte, syvende og tiende
Femte hjernenerve har ingen autonome nervefibre
D Fjerde, niende og tiende
Fjerde har ingen autonome fibre
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På figuren ser du en oversikt over muskulaturen i bekkenbunnen hos kvinner. For å unngå skade på
perineum under fødsel må man av og til legge en episiotomi (dvs. et klipp, her markert med svart
strek).
Hvilken muskel klippes da vanligvis over?
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A
B

M. transversus perinei profundus
M. transversus perinei superficialis
Denne kan man komme til å klippe over, men vanligvis ikke ved en mediolateral episiotomi. Må da
uansett klippe over m. bulbocavernosus først
C M. sphincter ani externus
Denne er det ikke lurt å klippe over, da dette kan medføre anal inkontinens
D X M. bulbocavernosus
Denne er det vanligste å klippe over
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Du jobber som fastlege og det kommer en mor med et 5 uker gammelt barn som står på
immunsupprimerende behandling. Mor er bekymret og lurer på om det er noen av de rutinemessige
vaksinene i de 6 første levemåneder som barnet ikke bør få.
Hvilke vaksiner som er del av det ordinære barnevaksinasjonsprogrammet skal dette barnet
ikke ha og hvorfor?
A

Meslinger, kusma og røde hunder, fordi det er levende vaksiner
Feil svar, ikke levende vaksine
B Difteri, stivkrampe og tetanus, fordi det er en kombinasjonsvaksine
Feil svar
C X Rotavirusvaksinen fordi, det er en levende vaksine
Riktig svar.
D Pneumokokkvaksine, fordi det er en konjugatvaksine
Feil svar
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Et barn på 18 mnd og barnets mor er på lekeplassen for å leke. Barnet leker litt for seg selv et lite
stykke borte fra mor, før det går tilbake til mor igjen. Deretter drar barnet ut på en ny, selvstendig
"ekspedisjon" på lekeplassen, før det så, etter en stund, kommer tilbake til mor. Slik fortsetter
samspillet mellom mor og barn helt til de drar hjem.
Hva er dette et eksempel på?
A X Tilknytningsatferd
Riktig svar. Tilknytningsatferd kan defineres som "barnets måter å få og å opprettholde nærhet til
sine omsorgspersoner på". Det som skjer i tilfellet mellom det 18 mnd gamle barnet og moren er
at barnet tar sine første små skritt ut i verden på egen hånd, med mor i bakgrunnen som en "trygg
base". Barnet kommer med jevne mellomrom tilbake til mor for å få "påfyll" av trygghet for at hun
er der. Utviklingen av tilknytning mellom barnet og dets omsorgsperson(er), enten det er mor eller
andre som har den daglige omsorgen, begynner straks samspillet mellom dem tar til etter
fødselen, og har nådd en viktig milepæl når barnet er ca. 2 år gammelt. Denne perioden betegnes
av mange som en "sensitiv periode" for dannelse av tilknytning. Barn som ikke har fått god nok
omsorg i denne perioden vil kunne ha problemer med nære mellommenneskelige forhold senere i
livet.
B
C
D

Kilde: "Utviklingspsykologi", Vigdis Bunkholdt, Universitetsforlaget (2000) s. 174.
Logisk hypotesetesting
Pre-operasjonell tenkning
Konservering
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Hvilket hormon stimulerer testosteronproduksjonen i testiklene?
A Inhibin
B X LH (luteiniserende hormon)
Testosteron produseres i Leydig-cellene i testiklene. Produksjonen stimuleres av luteiniserende
hormon (LH) fra hypofysen, som igjen stimuleres av gonadotropinfrigjørende hormon (GnRH) fra
hypothalamus. Testosteron virker hemmende på produksjonen av både LH og GnRH via negativ
tilbakekobling.
C FSH (follikkelstimulerende hormon)
D ACTH (adrenokortikotropt hormon)
000015b114a668bdd1
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I utviklingspsykologien beskrives ungdom som «egosentrisk».
Hva menes med dette?
A X De tror lett at andre føler det samme som dem
Riktig svar. Med egosentrisitet i ungdomsårene mener man at ungdom tror lett at andre
mennesker føler det samme som dem selv. Ungdommen, også i vårt moderne samfunn, viser
ikke dårlig empati. «Egoisme» er et forskjellig begrep enn «egosentrisitet».
B De viser lite empati på grunn av et materialistisk samfunn
C De viser lite empati på grunn av den teknologiske samfunnsutviklingen
D De tror lett at andre føler på en helt annen måte enn dem
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Nevrulasjonen er en vesentlig prosess i den tidlige embryoutviklingen.
Når skjer denne prosessen?
A
I svangerskapsuke 3
B X I svangerskapsuke 5
Nevrulasjon er en prosess hvor nevralrøret dannes og skjer omtrent etter 5 uker basert på siste
menstruasjon.
C
I svangerskapsuke 7
D
I svangerskapsuke 9
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En mor oppsøker deg som fastlege med sitt 4,5 år gammelt barn. Hun og barnehagen er bekymret for
om barnet er forsinket i sin kognitive utvikling. Mor beskriver en normal motorisk utvikling, men sier at
barnet først sa sitt første ord som ca. 2,5 år gammel, og han sliter enda med artikulasjon av enkelte
ord. Han bruker i liten grad setninger eller flere ord for å uttrykke seg. I barnehagen leker han ikke med
andre, men mer på siden av andre. Ut fra observasjoner på kontoret ser du at barnet har
objektpermanens, begynnende evne til konservering og er ikke helt egosentrisk i tenkning.
Hvordan vurderer du barnets utvikling, og hva vil være det mest korrekte tilltaket etter den
første konsultasjonen?
A

Du vurderer at barnet helt klart er forsinket i sin generelle utvikling og anbefaler en
viderehenvisning til habiliteringstjenesten for barn og unge for utredning av mulig
utviklingsforstyrrelse
I vignetten er det tegn på forsinket språkutvikling og en noe umoden lek, men barnet har hatt en
normal motorisk utvikling og har tegn på adekvat kognitiv utvikling (kjennetegnet ved en
begynnende evne til konservering og reduksjon i egosentrisk tenkning).
B Du vurderer at dette er et barn med forsinket språk- og kognitiv utvikling og informerer moren om
at hun komme tilbake etter et halvt år hvis det ikke har vært noen fremgang
Gitt de tegn som finnes på forsinkelse, det at bekymringen støttes av barnehage som har mye
erfaring med barn i aktuelle alder, og at det er en viktig periode for barns sosiale og språklige
utvikling barnet er inne i, vil det ikke være riktig å avvente videre tiltak.
C X Du vurderer at dette er et barn med forsinket språk- og kognitiv utvikling og velger å
henvise videre til syns- og hørselsundersøkelse som første tiltak
Mye tyder på en adekvat kognitiv utvikling som ikke gir grunnlag for en alvorlig bekymring, men
det er viktig å utelukke sanseutfall når barn er forsinket i sin språkutvikling og har en umoden
lek. En vurdering fra psykolog som gir et klarere bilde på om grad av forsinkelse vil være viktig
for vurdering av tiltak eventuelt behov for videre henvisning.
D Du vurderer at den generelle utviklingen til dette barnet er helt adekvat, og at dette er snakk om
en bekymret og uerfaren mor der det ikke er behov for viderehenvisning
Det er riktig at barn viser store variasjoner i normalutviklingen, men dette barnet er forsinket i sin
språkutvikling og har en umoden lek. Det betyr derfor at det finnes grunnlag for mors bekymring.
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Barns evne til å regulere sine egne følelser er viktig for flere utviklingsområder. Det å kunne regulere
sine følelser er en av sju hovedaspekter ved emosjoner.
Hva innebærer denne reguleringen?
A

Dette innebærer at barnet blir gradvis mer selvregulert fra å kreve ytre hjelp til å regulere seg selv
Dette svaret er mer generelt enn fasit og mangler konkretisering av både emosjoner og handling
B Dette innebærer å redusere negative emosjoner og unngå utagerende adferd
Feil; fokuserer bare på å dempe negative emosjoner
C X Dette innebærer at barnet lærer å justere intensiteten på emosjonene og kontrollere
handlingsimpulser
Riktig svar. Emosjonsregulering omhandler både å øke opp eller redusere emosjoner og
emosjonelle reaksjoner. Viktig å ha med begge aspekt, samt at den omhandler både regulering av
intensitet og handlingsimpulser.
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Nevrulasjonen er en vesentlig prosess i den tidlige embryoutviklingen.
Hva innebærer denne prosessen?
A

Dannelsen av ektoderm
Ektoderm er det ytterste av de tre primære kimbladene og dannes også som en del av prosessen
kalt gastrulasjon.
B
Dannelsen av ryggstrengen (notokord)
Ryggstrengen eller notochord er det første anlegg til virveldyrenes akseskjelett og danner
grunnlaget for utvikling av ryggradens virvler. Dannes ikke i nevrulasjonen.
C
Dannelsen av organsystemene
Organsystemene blir tidlig i utviklingen dannet ved at ektodermen vandrer ned og forover for å
danne det mellomste kimbladet. Prosessen kalles gastrulasjon.
D X Dannelsen av sentralnervesystemet
Nevrulasjon betegner dannelsen av nevralrøret og dannelsen av nervesystemet
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En kvinne på 23 år er gravid i uke 26 og kommer til sin fastlege for kontroll. Hun fremstår som
engstelig og ønsker henvisning til sykehuset for å få keisersnitt. Hun har tidligere hatt en fødsel som
endte med hastekeisersnitt. Hun sier at hun ikke får sove om natten fordi hun gruer seg til fødselen.
Svangerskapet er planlagt, og hun sier at «lillemor» inni magen holder henne våken om natta.
Hvilke beskyttelses- og risikofaktorer for fødselsangst kan man se for seg ut fra denne
beskrivelsen?
A

Det er en beskyttelsesfaktor at kvinnen har vært gravid før og en risikofaktor at hun er sliten
Ikke nødvendigvis en beskyttelsesfaktor at kvinnen har vært gravid før, særlig da det endte i et
hastekeisersnitt. Det kan være en mulig risikofaktor at hun er sliten, men det er ikke uvanlig å
kjenne seg sliten som gravid. En mye større risikofaktor er hennes tidligere hastekeisersnitt.
B Det er en beskyttelsesfaktor at svangerskapet var planlagt og en risikofaktor at hun kaller
babyen «lillemor»
Det at et svangerskap er planlagt kan være en beskyttelsesfaktor, samt at kvinnen har utviklet et
arbeidsnavn er en mulig beskyttelsesfaktor, ikke risikofaktor.
C Det er en beskyttelsesfaktor at kvinnen er ung og en risikofaktor at hun ikke får sove om natten
Ikke nødvendigvis en beskyttelsesfaktor at kvinnen er ung, det å ikke få sove kan være en
risikofaktor.
D X Det er en beskyttelsesfaktor at hun forteller legen om sine bekymringer og en risikofaktor at hun
har hatt et hastekeisersnitt
Rett svar. At kvinnen deler sine bekymringer med legen er første steg til å kunne be om hjelp og
hun gjør det relativt tidlig i svangerskapet. Tidligere traumatiske fødsler kan være en viktig
risikofaktor for fødselsangst i neste svangerskap hvis den ikke er bearbeidet og gjennomgått
grundig.
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Tidlig i den embryonale utviklingen fester det befruktede egget seg i livmorveggen.
På hvilken dag etter befruktning skjer dette?
A Dag 3-5
B X Dag 6-8
Implantasjonen skjer rundt dag 6-8
C Dag 9-11
D Dag 12-14
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I den tidlige embryoutviklingen er en prosess som kalles gastrulasjonen vesentlig.
Hva skjer i denne prosessen?
A Magesekken roteres på plass
B Magesekken dannes
C X De 3 kimlagene dannes
Gjennom gastrulasjonen dannes de 3 kimlagene.
D Gastrointestinaltraktus utvikles
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På hvilket stadium er avlesningen av det embryonale genom i befruktede egg igang hos
mennesker?
A 4-celle-stadiet, dag 2
B X 8-celle-stadiet, dag 3
På dag 3 er de embryonal transkripsjons-programmene tydelig etablerte. Jfr. forelesninger ved
Arne Sunde oktober 2017
C Morula-stadiet, dag 4
D Blastocyst-stadiet, dag 5
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Fysiologisk herniering er et begrep som omtaler en prosess i embryo/fosterutviklingen.
Hva er dette og etter hvilken svangerskapsuke skal det normalt forsvinne?
A
En utvidelse av sideventriklene i hjernen som forsvinner rundt svangerskapsuke 20
B
En utvidelse av navlesnoren som forsvinner rundt svangerskapsuke 16
C X En utvidelse av navlesnoren som forsvinner rundt svangerskapsuke 12
Den fysiologiske hernieringen skal være borte i svangerskapsuke 12
D
En utvidelse av sideventriklene i hjernen som forsvinner rundt svangerskapsuke 16
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Spontanrapporteringssystemer for bivirkningsmeldinger fanger bare opp en liten del av de
bivirkningene som rammer pasienter. Forskningsprosjekter hvor man har undersøkt store
pasientkohorter i detalj har lært oss at problemet er stort.
Hva forteller denne forskningen oss om legemiddelbivirkninger som dødsårsak i vår del av
verden?
A Circa den 2.-3. viktigste dødsårsak
B X Circa den 4.-7. viktigste dødsårsak
Korrekt svar
C Circa den 7.-10. viktigste dødsårsak
D Circa den 10.-14. viktigste dødsårsak
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Ved en bestemt administrasjonsform er et legemiddels biologiske tilgjengelighet per definisjon lik
100 %.
Hvilken administrasjonsform er det?
A
B
C
DX

Peroral administrasjon
Intramuskulær administrasjon
Subkutan administrasjon
Intravenøs administrasjon
Riktig svar
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I hvilken grad et legemiddel utskilles renalt, er et nettoresultat av tre distinkte prosesser.
Hvilke prosesser handler det om?
A Glomerulær filtrasjon, glomerulær reabsorpsjon og tubulær sekresjon
B X Glomerulær filtrasjon, tubulær sekresjon og tubulær reabsorpsjon
Riktig svar
C Glomerulær sekresjon, tubulær filtrasjon og tubulær reabsorpsjon
D Glomerulær sekresjon, tubulær sekresjon og tubulær reabsorpsjon
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Warfarin, fenoksymetylpenicillin, litium og diazepam er fire mye brukte, men ellers vidt forskjellige
legemidler. To av dem har en lav terapeutisk indeks.
Hvilke to handler det om?
A Warfarin og fenoksymetylpenicillin
B Fenoksymetylpenicillin og diazepam
C X Warfarin og litium
Riktig svar
D Litium og diazepam
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Legemiddelutprøving omtales ofte som å omfatte fire faser som kalles fase I, II, III og IV. En av disse
fasene omtales som «overvåkning etter markedsføring» («postmarketing surveillance»).
Hva kalles denne fasen?
A
B
C
DX

Fase I
Fase II
Fase III
Fase IV
Riktig svar
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Noen helseøkonomer og andre som bekymrer seg for framtidas helsevesen hevder at sykehuskøene
helt kunne avskaffes hvis vi klarte å eliminere legemiddelbivirkninger som årsak til uhelse i
befolkningen. Andre tviler på at dette er riktig.
Omtrent hvor stor andel av innleggelsene i medisinske avdelinger ved norske sykehus skyldes
slike bivirkninger?
A 1-2%
B X 5 - 10 %
Korrekt svar
C 10 - 20 %
D 20 - 30 %
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En 45 år gammel kvinne behandles for schizoaffektiv lidelse med det antipsykotiske legemiddelet
haloperidol. Hun har hittil fått legemiddelet peroralt, i en dosering på 5 mg/dag. Pasienten har hatt
problemer med å huske å ta tablettene sine, og har opplevd forverringer på grunn av dette. Hun
ønsker nå å gå over til intramuskulære depotinjeksjoner som injiseres hver 4. uke. Den perorale
biologiske tilgjengeligheten for haloperidol er omtrent 0,67 (67%).
Hvilken intramuskulær dosering tilsvarer den tidligere perorale doseringen?
A 46 mg hver 4. uke
B X 94 mg hver 4. uke
Ny intramuskulær dosering hver 28. dag = Peroral dosering/døgn x peroral biotilgjengelighet x 28
døgn = 5 mg/døgn x 0,67 x 28 døgn = 94 mg
C 140 mg hver 4. uke
D 186 mg hver 4. uke
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En pasient kommer inn på legekontoret med en abscess på foten, og du mistenker at infeksjonen er
forårsaket av gule stafylokokker (Staph. aureus). Du drenerer abscessen og foreskriver
fenoksymetylpenicillin til peroralt bruk.
Er dette et godt valg av antibiotika?
A

Nei, fordi det er stor sannsynlighet for at bakterien er meticillin-resistent
Meticillinresistente staphylococcus aureus, MRSA, er et økende problem på verdensbasis, og i
enkelte land forårsaker MRSA over halvparten av infeksjonene med gule stafylokokker. I Norge er
forekomsten heldigvis relativt lav (under 1%), og det er derfor usannsynlig av en vanlig abscess
skal være forårsaket av MRSA.
B Ja, fordi bakterien er grampositiv vil et antibiotikum som angriper peptidoglykansyntesen være et
godt valg
C X Nei, fordi det er stor sannsynlighet for at bakterien er betalaktamaseproduserende
Bakterien som omtales er staphylococcus auresus. I dag forårsakes rundt 85% av infeksjonene
med gule stafylokokker av betalaktamaseproduserende stammer. Fenoksymetylpenicillin er derfor
uegnet og et betalaktamasestabilt antibiotikum, slik som dikloksacillin, vil være å foretrekke.
D Ja, fordi fenoksymetylpenicillin er mindre resistensdrivende og har mindre bivirkninger enn andre
typer antiobiotika
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En 26 år gammel kvinnelig pasient kommer inn på akuttmottaket med alvorlig litiumforgiftning. Litium
er et legemiddel som brukes i behandling av bipolar lidelse. Legemidlet har et relativt lite
distribusjonsvolum. Som lege vurderer du om dialyse, en metode for å fjerne avfallsstoffer direkte fra
blod, er en mulig behandling.
Kan dialyse være en effektiv behandling hos denne pasienten?
A X Ja, fordi et lite distribusjonsvolum betyr mye legemiddel i plasma
Distribusjonsvolum er det volumet legemidlet måtte være fordelt i hvis konsentrasjonen over hele
kroppen skulle være det samme som i plasma. Distribusjonsvolum til et legemiddel sier altså noe
om hvordan det vil fordele seg i kroppen. Et lavt distribusjonsvolum betyr at legemidlet fordeler
seg lite utenfor blodbanen, altså er det mye legemiddel i plasma. Dette er gunstig hvis man skal
bruke dialyse for å fjerne legemiddelet, fordi hvor mye legemiddel som er tilgjengelig i blodbanen
er avgjørende for hvor effektiv dialysen er. Det gjør at de andre svaralternativene blir feil.
B Ja, fordi et lite distribusjonsvolum betyr lite legemiddel i plasma
C Nei, fordi et lite distribusjonsvolum betyr mye legemiddel i plasma
D Nei, fordi et lite distribusjonsvolum betyr lite legemiddel i plasma
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En 50 år gammel mann oppsøker fastlegen på grunn av symptomer med svetting og hjertebank som
kommer anfallsvis. Han har også høy blodtrykk. Det blir påvist en tumor i binyremargen
(feokromocytom).
Hvilket hormon vil være forhøyet hos denne pasienten?
A X Adrenalin
Disse kalles katekolaminer og produseres i binyremargen. Svulst i binyremarg vil medføre økt
nivå av disse hormonene.
B Aldosteron
aldosteron produseres i binyrebarken
C Androstendion
Androstendion produseres i binyrebarken
D Kortisol
produseres i binyrebarken
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Biosyntesen av T3 og T4 skjer i flere trinn. Det første trinnet starter med opptak og konsentrering av et
grunnstoff i glandula tyreoidea.
Hvilket grunnstoff er dette?
A X Jod
Riktig svar. Biosyntesen starter ved opptak og konsentrering av jod i gl tyreoidea
B Natrium
C Brom
D Kalium
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Håvard har vært utsatt for en hodeskade i forbindelse med en bilulykke. Etter dette har han vært
ekstremt plaget med tørste og kan drikke flere liter vann om dagen. Han har også økt vannlatning med
store mengder ukonsentrert urin.
Hvilket hormon er det som mangler og dermed forårsaker hans symptomer?
A X ADH
Mangel på ADH medfører tilstanden diabetes insipidus som gir symtomer som beskrevet ovenfor
B TSH
C ACTH
D FSH
Produseres i og skilles ut fra hypofysens forlapp
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En student på 22 år oppsøker fastlegen da han sliter med å få sove og komme seg opp til første
forelesning. Han har med seg søvndagbok som viser at han står opp ca kl 07:45 på hverdagene og
12:00 i helgene, noe avtagende innsovningslatens fra mandag til fredag. Ingen oppvåkninger.
Basert på søvnfysiologi, hvilket behandlingstiltak er rett å prioritere?
A X Fast tidspunkt for å stå opp gjennom hele uka
Døgnrytme styres i stor grad av når vi står opp, stabilitet her er avgjørende. Ofte kan en flytte
døgnrytmen raskere til senre, som her i helgene, men vanskligere å flytte til tidligere. Lys om
morgenen kan medvirke til flytting eller stabilisering, men først må en ha kontroll på når en får lys
på øynene, så en ikke flytter døgnrytmen feil vei.
B Råd om bruk av dagslysyslampe
C Generell opplæring om søvnhygiene
D Fast tidspunkt for å legge seg gjennom hele uka
000015b114a668bdd1
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114
Hvilken analyse anbefales primært for å diagnostisere diabetes?
A Glukosebelastning
B Glukose i urinen
C X HbA1c
HbA1c anbefales brukt som primære diagnostikum, med unntak av dersom det foreligger
tilstander som påvirker erytrocyttenes levetid i vesentlig grad.
D Fastende blodsukker
000015b114a668bdd1

115
En kvinne på 77 år angir at hun de siste 5 år har våknet opp ca 2 ganger à 30 minutter per natt, noe
som bekreftes i søvndagbok. Hun legger seg circa kl 24, sovner raskt og står opp circa kl 07. Hun
opplever lite plager på dagtid utover noe trøtthet. Hun tror at hun kanskje ikke trenger så mye søvn,
men sier at det hadde vært fint med 7 timer søvn. Hun er ellers frisk og tar ingen medisiner.
Basert på kunnskap om søvn, hvilket tiltak anbefaler du først?
A X Ber henne legge seg kl 1 og stå opp kl 7
Legge seg senere fører til økt søvntrykk, mere dyp søvn og redusert antall oppvåkninger. Ikke
grunnlag for PSG, ingen holdepunkter for organsik søvnlidelse, søvndagbok tilstrekkelig.
Søvnhygiene råd har ingen plass som eneste tiltak. Sovetabletter hos eldre: stor risiko for
negative hendelser
B Henviser til polysomnografi
C Sovetabletter
D Råd om søvnhygiene og trygging
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116
En tidligere frisk kvinne på 39 år oppsøker fastlegekontoret. De siste 3-4 ukene har hun vært slapp og
sliten. Hun har hatt økt tørste og hyppig vannlating, den siste uken også 1-2 ganger hver natt. Hun har
gått ned 4 kg i vekt og veier nå 76 kg. HbA1c 9,7 % (4,3-5,6) og blodsukker 15,2 mmol/l påviser
diabetes, og du tar supplerende prøver for å fastsette hvilken type diabetes hun har.
Hvilke funn/ananlyser vil kunne bekrefte at hun har type 2 diabetes?
A
B
C
DX

Høy BMI
Positive autoantistoff (anti-GAD/anti-IA2)
Lav s-insulin
Høy insulin C-peptid
Ved type 2 diabetes er det alltid negative autoantistoff, men det er det også hos en andel
pasienter med type 1 diabetes og ved diabetes på grunn av endokrin pankreassvikt av andre
årsaker. En høy C-peptid viser at det er insulinresistens og ikke insulinmangel alene.
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117
En kvinne på 62 år har begynnt å gjøre feil i sitt arbeid og unngår å være sammen med de andre i
lunsjen. Ved konsultasjon hos fastlegen gjør man ingen klare funn og kvinnen svarer normalt ved
samtale. Fastlegen har ringt og diskutert utredning med en psykiater som foreslo nevropsykologisk
undersøkelse.
Hva kan man finne ved en slik undersøkelse?
A X Begynnende kognitiv svikt/ demens
Kan finne mindre kognitiv svikt som ikke nødvendigvis merkes i en samtale.
B ADHD (Attention deficit hyperkinetic disorder)/ hyperkinetisk fortyrrelse
Viser seg i barndom
C Generalisert angstlidelse
Er mer redd for å gjøre feil
D Unnvikende personlighetsforstyrrelse
Viser seg i ungdom eller ung voksen alder
000015b114a668bdd1
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118
En kvinne på 50 år med depresjon forteller deg at hun tror at hun aldri vil få det bra og at hun tenker
mye på at hun vil ta livet sitt.
Hvilken informasjon bør du gi henne?
A

Informere om effekten av antidepressiv medisin mot suicidaltanker og anbefale rask opptrapping
Antidepressiva kan gi økte suicidaltanker ifm oppstart
B Informere om viktigheten av fysisk aktivitet og regelmessig trening for å forebygge depresjoner
Pasienten er sannsynligvis sliten og vil ikke oppleve dette som god informasjon i denne
situasjonen
C X Informere om at prognosen er god og at håpløshetsfølelsen er et symptom som også vil gå over
Dette er korrekt informasjon som pasienten må få for å foreøke å korrigere depressive
feiloppfatninger
D Informere om virkningen på familiemedlemmer hvis hun tar livet sitt for å redusere suicidalfaren
Dette er lite empatisk selv om det er riktig informsjon. Pasienten trenger først og mest støtte og
forståelse
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119
En urolig pasient som bringes til legevakten virker fraværende og svarer bare delvis på spørmål. Han
sier blant annet at han er forfulgt, og at han kan kjenne at det lukter giftgass. Du ser at han skvetter
ved små lyder som andre ikke legger merke til, og at han virker redd. En kollega spør om det er noe
som tyder på at pasienten er hallusinert.
Hva bør du svare?
A

Han føler seg forfulgt
Forestilling
B X Han kjenner lukten av giftgass
En sanseopplevelse uten reelt sansestimuli er en hallusinasjon (antar at det ikke er noen lukt som
kan oppfattes som giftlukt på legevakten)
C Du mistenker psykose, men det er ingen opplysninger om hallusinasjoner
D Han er redd og reagerer på små lyder
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120
En mann på 20 år kommer til legevakten med sine foreldre fordi han har isolert seg i sin hybel og har
sluttet å svare når vennene ringer ham på mobilen. På legevakten har han virket redd og har flakket
med blikket. Han sier svært lite og svarer meget kort på spørsmål. Ved undersøkelse har han ment at
han ikke hadde noe blodtrykk og at det ikke var blod igjen i kroppen hans.
Hvilken type psykisk lidelse er mest sannsynlig?
A Alvorlig depresjon
B X Psykose
Han har vrangforestillinger. Tilstanden for øvrig passer også med en alvorlig funksjonssvikt slik
man vanligvis ser ved psykose
C Organisk affektiv lidelse
D Autisme
000015b114a668bdd1

Testen har 120 oppgaver. På utskriftstidspunktet var 0 oppgaver blitt trukket og det var gjort
fasitendringer på 0 oppgaver.

-38-

