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1
Hvilke negative automatiske tanker er typiske for tvangslidelse?
A
B
C
D

Jeg dummer meg ut.
Jeg besvimer.
Jeg har kreft.
Jeg har glemt å slå av stekeplaten.
000015cd3ec9e17aa3

2
En 25 år gammel kvinne har schizofreni og har bruk et antipsykotisk medikament i 1 år. Medikamentet
har hatt god effekt men pasienten har gradvis lagt på seg 8 kg i løpet av ett år. Hun synes dette er
svært plagsomt og vurderer å slutte med behandlingen. Pasientens fastlege har snakket med
pasienten om livsstil og pasienten har endret litt på kostholdet uten at det har hindret videre
vektøkning.
Hvilket tiltak bør iverksettes?
A
B
C
D

Forsøke motiverende intervju for å endre livsstil
Bytte til et antipsykotikum som har mindre tendens til vektøkning
Seponere medikamentet for å se om hun kan greie seg uten antipsykotisk medisin
Henvise ernæringsfysiolog for å gå nærmere igjennom kosthold og få bedre råd for dette
000015cd3ec9e17aa3

3
Hva kan skje med motorisk aktivitet under en depresjonsepisode?
A
B
C
D

Redusert motorisk aktivitet
Økt motorisk aktivitet
Ingen endring av aktivitet
Enten økning eller reduksjon av aktivitet
000015cd3ec9e17aa3

4
Hjemmesykepleier er bekymret for almenntilstanden til en eldre pasient med kronisk schizofreni. Han
har blitt behandlet med økende doser av Risperidon (antipsykotikum) i depotform de siste par
måneder. Han ligger nå til sengs. Han gir dårlig kontakt. Han har vansker med å prate. Han virker
ustelt og dehydrert. I undersøkelse finner du ham stiv i alle ekstremiteter.
Pasienten er så stiv at han må behandles umiddelbart. Hvilken preparatgruppe velger du?
A
B
C
D

Et anticholinergt medikament
Et benzodiazepin
Et antipsykotikum
Et antihistaminer
000015cd3ec9e17aa3

5
En 17 år gammel jente kommer på legekontoret sammen med sin mor. Mor er redd for at datteren er i
ferd med eller har utviklet en spiseforstyrrelse. Jenta er opptatt av kosthold og trening, og spiser ifølge
mor mindre enn tidligere. Mor mener jenta har gått betydelig ned i vekt, men jenta benekter dette. Det
siste skoleåret har hun hatt noe fravær fra skolen på grunn av dårlig form, men karakterene er fortsatt
gode. Hun trener minst 6 av 7 dager, mest kondisjon, noe styrke. Jenta benekter overspising, men kan
kaste opp av og til dersom hun føler at hun blir for mett. Ved klinisk undersøkelse er det normale funn,
vekt: 55,2 kg, Høyde: 173 cm, tilsvarende BMI 18,4. Vekttapet de siste to månedene er på 4,6 kg.
Hvilke tiltak bør fastlegen gjøre?
A
B
C
D

Avvente videre tiltak og sette opp time om 2 måneder
Henvise videre til BUP for utredning
Henvise til helsesøster og selvhjelpsgruppe
Avtale ny time om 2 uker for videre utredning
000015cd3ec9e17aa3
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6
En ung kvinne kommer til deg som fastlege fordi hun ønsker sykemelding. Hun er fortvilet og gråter
under konsultasjonen. Hun er lærling på en frisørsalong og trives i jobben. Men er i økende grad
plaget med skjelvende hender og hjertebank mens hun er på jobb og er redd for at kundene vil merke
det.
Hva bør man kartlegge for å komme fram til mest sannsynlige diagnosen?
A
B
C
D

Man bør kartlegge om symptomene er knyttet til en frykt for å bli gransket kritisk av andre
Man bør kartlegge tidligere eventuelle traumer for å finne ut om det er PTSD som ligger bak
angstsymptomene
Man bør kartlegge om hun tror at hjertebank er farlig for hjertet hennes slik at hun tror hun kan dø
Man bør kartlegge om pasienten har nedsatt stemningsleie nesten hver dag og mesteparten av
dagen
000015cd3ec9e17aa3

7
En 54 år gammel dame kommer til deg som fastlege og ber om henvisning til psykiatrisk poliklinikk.
Har angst som økte for ca tre år siden etter at hun ble svimmel en gang hun var ute og handlet i
midtbyen. Hun la seg da ned for ikke å falle. Etter dette har hun nesten ikke beveget seg ut pga frykt
for å besvime, og for at andre skulle oppdage henne på bakken i ‘hjelpeløs tilstand’.
Hva er den mest sannsynlige diagnosen?
A
B
C
D

Panikklidelse
Agorafobi
Sosial fobi
Generalisert angstlidelse
000015cd3ec9e17aa3

8
Som fastlege blir du ringt opp av en 83 år gammel dame. Hun forteller at hennes 60 år gamle datter
bor hos henne, noe hun har gjort siden forrige innleggelse på psykiatrisk sykehus for to år siden. Etter
utskrivelsen har datteren stort sett vært inne hjemme, bortsett fra når hun har gått ut til poliklinisk
oppfølgning med jevne mellomrom. Hun har pratet med sin mor hver dag, og spist måltidene sammen
med sin mor. I journalen ser du at pasienten har en kjent schizofreni. Du ser også at
depotantipsykotika har blitt seponert for 4 måneder siden. Pasientens mor forteller at pasienten den
siste uka har blitt sengeliggende. Hun snakker ikke lenger, reagerer ikke når moren snakker til henne,
og står ikke opp for å spise og drikke eller for å stelle seg på badet.
Hva er den mest sannsynlige årsaken til at pasienten ligger til sengs og ikke reagerer når moren
snakker til henne?
A
B
C
D

Aspergers syndrom
Alvorlig depresjon
Kataton atferd
Hjerneslag i venstre hjernehalvdel
000015cd3ec9e17aa3

9
Kvinne 26 år, kjent misbruk av amfetamin. Innlagt i akuttpsykiatrisk post etter injeksjon av
metamfetamin, ikke kjent ved avdelingen fra tidligere. Pasienten har fått et benzodiazepin, men ingen
endring siden innkomst for 3 døgn siden. Hun er motorisk urolig, flakker med blikket, hører personer
som ikke er tilstede og har usammenhengende tale.
Hvilket medikament bør hun få i denne situasjonen?
A
B
C
D

Gi et antipsykotika som feks olanzapin (Zyprexa)
Skifte til et mer potent benzodiazepin
Gi et sederende medikament som alimemazin (Vallergan)
Gi et hypnotikum som feks zolpidem (Stilnoct)
000015cd3ec9e17aa3
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10
Hvor stor andel av pasienter med schizofreni har helt eller delvis effekt av antipsykotiske
medikametenr på postive symptomer?
A
B
C
D

30 %
50 %
70 %
90 %
000015cd3ec9e17aa3

11
En mann på 43 år legges inn på nevrologisk avdeling med lammelse i begge bena. Han er tidligere
somatisk frisk. Bruker en lav dose av et høydosenevroleptikum om kvelden. Somatisk undersøkelse
og utredning under innleggelsen avdekker ingen organisk årsak. Selv har han heller ingen tanker om
hva som kan ha ført til lammelsene, men virker heller ikke bekymret over det. Under innleggelsen
virker det som lammelsen varierer noe. Det viser seg ved nærmere anamneseopptak at pasienten
samme dag som innleggelsen har fått avslag på sin asylsøknad, og at flere personer fra hjemlandet
hans har blitt sendt tilbake. Han er overbevist om at han blir drept hvis han blir sendt tilbake.
Hva er mest sannsynlige diagnose?
A
B
C
D

Malignt nevrolektikasyndrom
Simulering
Akutt schizofreniform psykose med kataton atferd
Dissosiativ motorisk forstyrrelse
000015cd3ec9e17aa3

12
En kollega på fastlegekontoret har en pasient med schizofreni på 25 år som stadig får tilbakefall som
fører til alvorlige konflikter med sine nærmeste og akutte innleggelser i psykiatrisk akutt avdeling. Han
har god effekt av medikamenter i tablettform når han er innlagt. Han har ikke misbruk av rusmidler, og
han har ikke vesentlige bivirkninger. Din kollega mistenker lav etterlevelse av medisinering. Han
ønsker å vite om du mener at pasienten bør bytte til medisin gitt som langtidsvirkende depotmedisin i
sprøyter.
Hvilket råd bør du gi ham?
A
B
C
D

Pasienten bør bytte til annen antipsykotisk medisin i tablettform med lengre halveringstid
Pasienten bør bruke en liten dose depotmedisin i sprøyteform i tillegg til nåværende medisin
Pasienten bør ikke bruke depotmedisin i sprøyteform pga ung alder og fare for alvorlige
bivirkninger
Pasienten bør begynne med langtidsvirkende depotmedisin i sprøyteform
000015cd3ec9e17aa3

13
Hva kan skje med søvnen under en depresjonsepisode?
A
B
C
D

Redusert søvnlengde
Enten kortere eller forlenget søvn
Ingen endring av søvn
Forlenget søvnlengde
000015cd3ec9e17aa3

14
En ung mann på 20 år ble syk for 2 år siden og bruker medisiner som har ført til bedring i
hallusinasjoner og vrangforestillinger. Han har ikke hatt innleggelse eller akutte krise det siste året.
Men han er mye hjemme på sin hybel og synes det er vanskelig å være sammen med andre
mennesker. Han har derfor sluttet på skole og har ingen jobb eller daglig aktivitet. Han blir lei seg og
gråter når du snakker med ham om dette.
Hvilket tiltak bør du anbefale?
A
B
C
D

Fysisk trening i gruppe
Antidepressiv medisin
Økt dose antipsykotisk effekt
Sosial ferdighetstrening
000015cd3ec9e17aa3
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15
En 40 år gammel uføretrygdet mann legges inn på medisinsk avdeling fordi han ikke har spist eller
drukket noe de siste dagene. Ved undersøkelse ligger han stille i sengen og svarer ikke på tiltale. Han
følger med på det som skjer med øynene og stirrer når noen stiller seg foran ham og snakker til ham.
Ved nevrologisk undersøkelse har han en seig motstand mot all bevegelse, men gjør ikke sterk
mottstand og godtar at man legger armene eller bena i en annen stilling. Hjemmesykepleien opplyser
at han bruker olanzapin (Zyprexa) tabletter og har brukt det lenge.
Hvilken tilstand er mest sannsynlig?
A
B
C
D

Katatoni
Serotonergt syndrom
Tardiv dyskinesi
Malignt nevroleptikasyndrom
000015cd3ec9e17aa3

16
En 28 år gammel mann har vært plaget med stemmehøring og redusert konsentrasjon, og har trukket
seg tilbake fra sosial kontakt med andre slik at han er mest hjemme uten å gjøre noe spesielt. Han har
vært innlagt for psykose tre ganger, senest for noen måneder siden. Han bruker en lav dose
antipsykotisk medisin men han hører fortsatt svake stemmer av og til. Han har fått tilbud om
arbeidsutprøving via NAV og vil slutte med medisinen fordi han mener at han blir trøtt av slik slik at det
blir vanskelig å jobbe. Pasienten kommer til avtale hos fastlegen som del av oppfølgingen etter siste
innleggelse.
Hva bør fastlegen gjøre med medisinen?
A
B
C
D

Han bør overtale pasienten til å øke dosen fordi pasienten fremdeles har svake
hørselshallusinasjoner
Han bør motivere pasienten til å fortsette med medisinen for å hindre tilbakefall
Han bør hjelpe pasienten til å finne ut hva han egentlig ønsker å gjøre med medisinen
Han må hjelpe pasienten til å slutte med medisinen fordi pasienten er samtykkekompetent
000015cd3ec9e17aa3

17
En 21 år gammel kvinne med kjent emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse som går i ukentlig
poliklinisk behandling til psykiater har igjen spist barberblad og blitt lagt inn på kirurgisk avdeling. Her
har man plukket ut barberbladet ved hjelp av gastroskop. Man ønsker å legge henne inn på psykiatrisk
akuttavdeling. Turnuslegen får ansvaret for å ordne dette.
Hvilken paragraf bør man bruke ved innleggelse?
A
B
C
D

Psykisk helsevernloven §3-2 (Tvungen observasjon)
Psykisk helsevernloven §2-1 (Frivillig)
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A
Psykisk helsevernloven §3-3 (Tvangsinnleggelse)
000015cd3ec9e17aa3

18
Du er fastlege for en gift 35 årig kvinne. Du kjenner ikke til sikre psykiatriske lidelser tidligere. Hun
kommer nå til akutt-time pga en psykisk krise. Slik du forstår var det plutselig tilkommet en alvorlig
konflikt mellom ektefellene for noen uker siden. De diskuterer nå separasjon. Hun har fått det gradvis
mer vanskelig de siste tre uker. Hun har i økende grad mistet søvn og matlyst. Samtidig har hun blitt
urolig og engstelig. I dag morges hadde hun fått det hun beskriver «som et anfall». Hun ble som hun
selv sier plutselig helt «rasende og ute av seg». Hun angrep mannen fysisk. Hun hadde samtidig i
sterk affekt truet ham med å ta sitt eget liv. Etterpå har hun vært svært urolig, engstelig og innimellom
tungpusten. Hun føler at «det prikker» i hele kroppen. Hun er fortsatt urolig og agitert i konsultasjonen
hos deg. Hun er imidlertid nå totalt benektende til å ha noen som helst tanker eller planer om å ta sitt
liv.
Du ønsker å legge pasienten inn på psykiatrisk avdeling. Hun nekter. Hva gjør du?
A
B
C
D

Du legger henne inn på psykiatrisk avdeling til tvungen observasjon i hht § 3-2 i Psykisk
helsevernloven.
Du medisinerer med antidepressiva og gir henne kontroller hos deg to ganger per uke.
Du gir henne sovemedisiner, instruerer ektefelle om å følge med henne slik at hun ikke skader
seg, samt henviser paret til Familievernkontor.
Du gir henne benzodiazepiner og henviser til Akutt Ambulant Team DPS neste dag.
000015cd3ec9e17aa3
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Trond, gutt, 8 år har pådratt seg en fraktur i høyre femur.

Hvilken behandling ville du foreslå?
A
B
C
D

Reposisjon og gips
Reposisjon og innsetting av 2 stk tynne intramedullære nagler
Sperremargnagle
Ekstern fiksasjon
000015cd3ec9e17aa3

20
Hvilken nerve går gjennom canalis Guyong?
A
B
C
D

Nervus ulnaris
Nervus radialis
Nervus tibialis posterior
Nervus medianus
000015cd3ec9e17aa3

21
Ved skaftfrakturer på humerus kan det oppstå skade av nervus radialis.
Hvilket funksjonsutfall oppstår ved en slik skade?
A
B
C
D

Manglende bøyeevne i albue
Manglende strekkeevne i håndledd
Manglende strekkeevne i albue
Ingen supinasjonsevne av underarm
000015cd3ec9e17aa3

-5-

22
En 30 år gammel kvinne kommer til fastlegen med en kul dorsalt i håndleddet. Hun har hatt kulen
lenge, og den varierer noe i størrelse, noen ganger er den ganske liten, men blir siden større og
plagsom under perioder med belastning av hånden.
Hva er mest sannsynlig diagnose?
A
B
C
D

Spontan seneruptur som forverres under belastning.
Ganglion-cyste.
Synovitt rundt strekkesener under ekstensor-retinaklet.
Lipom.
000015cd3ec9e17aa3

23
40 år gammel mann som trener mye med vekter i tillegg til at han arbeider som snekker, har det siste
året vært mye plaget med smerter proksimalt i høgre underarm sirka 3 cm. distalt for laterale
epikondyl. Sterk forverring ved bruk av hammer og ved supinasjons bevegelse. Hva er den mest
sannsynlige diagnosen?
A
B
C
D

Radial tunnel syndrom
Pin palsy
Anterior interosseous syndrom
Tennisalbue
000015cd3ec9e17aa3

24
Jon Erik 47 år spiller ukentlig squash sammen med kompisen Tor Erling. I dagens økt kjente Jon
Erik plutselige smerter baktil distalt i leggen. Det er smertefullt og gå. Han kontakter
Skadepoliklinikken der du har vakt. Ved undersøkelse finner du et tydelig søkk over akillessenen og
Thompsons test er positiv. Hvilken diagnose er mest sannsynlig og hvordan behandles dette?
A
B
C
D

Diagnosen er akillesseneruptur. Jon Erik får krykker og nsaids samt henvisning til fysioterapeut.
Avtaler kontroll om 6 uker
Jon Erik har en proksimal gastrocnemiusruptur. Skal kun ha symptomatisk behandling og
fysioterapi.
Jon Erik har en akillesseneruptur. Han skal gipses i spissfot i 3 uker, for deretter å gå over til
skinne i ytterligere 3 uker
Jon Erik har en proksimal gastrocnemiusruptur. Skal gipses i spissfot i 6 uker.
000015cd3ec9e17aa3

25
Hvilket utsagn om kneets lateralside er riktig?
A
B
C
D

De tre viktigste stabilisatorene på lateralsiden er LCL, poplitussenen og det poplitofibulare
ligament.
Dropfot er aldri et resultat av en lateral kneskade.
En grad 3 LCL skade kan som regel behandles med konservativt med ortose.
Grad 1 LCL skader skal alltid opereres.
000015cd3ec9e17aa3

26
Hvilket utsagn om Fremre korsbånd (ACL) er riktig?
A
B
C
D

Kvinnelig håndballspillere kan redusere risikoen for å pådra seg ACL skade betydelig med å gjøre
enkle forebyggende øvelser i forkant av treningen.
Alle ACL skader skal opereres.
På grunn av at man i håndball har dommer tilstede er det mindre sjans for skade i kamp enn på
trening.
De siste 5 årene har bruken av hamstringsener som graft ved ACL rekonstruksjoner økt i Norge.
000015cd3ec9e17aa3
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Åge 50 år spiller ukentlig squash sammen med kompisen Tor Erling. I dagens økt kjente Åge plutselige
smerter baktil, litt proksimalt i leggen. Det er smertefullt og gå. Han kontakter Skadepoliklinikken der
du har vakt. Hvilken diagnose er mest sannsynlig og hvordan behandles det?
A
B
C
D

Åge har en akillesseneruptur. Skal kun ha symptomatisk behandling og fysioterapi
Åge har en proksimal gastrocnemiusruptur. Skal gipses i spissfot i 6 uker.
Åge har en akillesseneruptur. Han skal gipses i spissfot.
Åge har en proksimal gastrocnemiusruptur. Skal kun ha symptomatisk behandling og fysioterapi
000015cd3ec9e17aa3

28
Jack skulle ta imot ballen sin, men den traff ham på hans utstrakte pekefinger. Etter det kan han ikke
rette ut i ytterleddet. Det er 30 graders fleksjonskontraktur. Bøyeevnen er moderat nedsatt. Det er
vondt. Røntgenbildet er normalt.
Som primærlege bør du:
A
B
C
D

Henvise ham til spesialist.
Be ham vente til smertene gir seg og så øve opp bevegeligheten.
Legge på en skinne i 6 uker som holder fingeren rett i interfalangealleddene og fullt flektert i
grunnleddet.
Sette på en skinne i 6 uker som holder ytterleddet rett men tillater bevegelse i alle andre ledd.
000015cd3ec9e17aa3
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Hva er vanligste riktige behandling av en grad 3 skade av mediale kollateralligament?
A
B
C
D

Akutt operasjon med rekonstruksjon
Avlastning med krykker
Leddet ortose med tidlig belastning
Akutt operasjon med sutur
000015cd3ec9e17aa3
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Hva er riktig indikasjon for å rekonstruere fremre korsbånd (ACL) hos en middels aktiv 30-årig mann?
A
B
C
D

MR viser ACL ruptur.
Pasienten opplever instabilitet i kneet.
Lachmans test er positiv
Pivot shift test er positiv
000015cd3ec9e17aa3
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Hva er vanligste klassifiseringsmåte for Calvè-Legg-Perthes sykdom?
A
B
C
D

Det finnes ingen god klassifikasjon for denne sykdommen
Catteralls klassifikasjon som går på hvor stor del av leddhodet (i %) som ligger utenfor laterale
acetabularkant
Catteralls klassifikasjon som går på grad av smerter ved sykdommen
Catteralls klassifikasjon som går på hvor stor del av leddhodet (i %) som er affisert av
sykdommen
000015cd3ec9e17aa3
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Hvilket funksjonsnivå har et barn med Cerebral Parese og GMFCS grad 3?
A
B
C
D

Pasienten kan gå uten hjelpemidler, men blir fort sliten
Normalt, for en pasient med GMFCS 3 er det ingen påvirkning av funksjonsnivå
Pasienten kan gå med hjelpemidler
Pasienten kan ikke gå selvstendig
000015cd3ec9e17aa3
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33
En pasient har forskjølelsessår på leppa. Først kom det blemmer for 10 dager siden, men nå har såret
tørket inn og har en tynn skorpe. Hun tror det er hel hud under. Pasienten har planer om å besøke sin
seks år gamle nevø, men er redd for å smitte ham da han liker tett kontakt med mye klemming og
lekeslåssing
Hvilket råd er riktigst av fastlegen å gi henne?
A
B
C
D

Smitten er stor også når det er skorpe tilstede, og besøk bør utsettes
Ingen grunn til uro da slike munnsår aldri er smittsomme
Om nevøen har hatt vannkopper er det ingen grunn til å bekymre seg for smitte
Smittefaren er liten når blemmene har tørket inn
000015cd3ec9e17aa3

34
En kvinne på 30 år og insulinkrevende diabetes type 1 har i løpet av de siste måneder utviklet utslett
på fremsiden av begge legger. Utslettet består av velavgrensede, sentralt atrofiske, gulrøde plakk med
teleangiectasier. I den ene lesjonen sees en liten ulcerasjon med diameter 3-4 mm, men det er ingen
plager i form av kløe eller smerter.
Hvilken diagnose er mest sannsynlig?
A
B
C
D

Necrobiosis lipoidica
Psoriasis vulgaris
Erysipelas
Stasedermatitt
000015cd3ec9e17aa3
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Du har en eldre pasient inneliggende på sykehjem hvor du mistenker diagnosen bulløs pemphigoid
(BP). Det er lang reisevei til spesialist, og du anser at det blir for slitsomt for henne å dra til hudlege.
Du konsulterer hudlege pr telefon, og får bekreftet at klinikk er forenlig med BP. Du anbefales å ta en
biopsi av utslettet i kanten av en blemme, og i tillegg en blodprøve som er viktig supplement for å
bekrefte diagnosen.
Hvilken blodprøve er det hudlegen ber deg rekvirere?
A
B
C
D

Blodprøve til påvisning av porfyriner
Blodprøve til påvisning av ANA (antinucleære antistoffer)
Blodprøve til påvisning av ANCA (antistoff mot nøytrofilt cytoplasma-antigen)
Blodprøve til påvisning av antistoff mot hud (anti-hud)
000015cd3ec9e17aa3
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I forbindelse med undersøkelsen av mannlig pasient på 25 år med dysuri og utflod blir det på venerisk
poliklinikk gjort mikroskopi av Gramfarget utstrykspreparat fra uretra. På 1000 ganger forstørrelse sees
>5 leukocytter per synsfelt i >5 synsfelt, ingen tegn til intra- eller ekstracellulære gramnegative
diplokokker.
Hva er mest riktig å gjøre nå?
A
B
C
D

Avvente PCR prøvesvar, og gi behandling i henhold til dette
Gi behandling som ved gonore
Gi behandling som ved Mycoplasma genitalium
Gi behandling som ved klamydia
000015cd3ec9e17aa3
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37
Du har legevakt. En gutt på 3 år kjenner du litt fra før fordi han har atopisk eksem, men nå har han fått
et annerledes utslett. I løpet av noen timer har han fått masse vesikler på kroppen generelt. Det klør,
og far synes gutten er litt slappere enn vanlig, men han utforsker kontoret fra gulv til tak samtidig som
konsultasjonen pågår. Farmor som han ofte er hos etter barnehagen har nylig hatt et sviende utslett
med blemmer på halve siden av brystet, men det klødde ikke.
Hvilken diagnose er mest sannsynlig?
A
B
C
D

Varicella
Hand-foot and mouthdisease
Eczema herpeticum
Herpes zoster
000015cd3ec9e17aa3

38
Ei jente på 16 år debuterte seksuelt med en gutt i klassen for en måned siden. Hun oppsøker nå
fastlegen for å teste seg for seksuelt overførbar sykdom. Hun er nervøs og har gruet seg til å komme i
dag. Hun har ingen symptomer.
Hvilke tester er mest riktig å ta?
A
B

Selvutført vaginalprøve til PCR + dyrkning og/eller urin til PCR + dyrkning
Selvutført vaginalprøve til PCR og/eller urin til PCR.

C
D

PCR fra portio og uretra via spekelundersøkelse
PCR og dyrkning fra portio og uretra via spekelundersøkelse
000015cd3ec9e17aa3

39
Malassezia (tidligere kalt pityrosporum) er en lipofil gjærsopp som forekommer som del av normalflora
på huden hos de fleste av oss.
Det finnes etter hvert gode holdepunkter for at den spiller en patogenetisk rolle ved:
A
B
C
D

Tinea corporis
Acne vulgaris
Seboreisk dermatitt
Psoriasis vulgaris
000015cd3ec9e17aa3

40
På venerisk poliklinikk undersøkes en mannlig pasient på 25 år med dysuri og utflod som har hatt
anal- og oralsex med en mann for ei ukes tid siden. Det blir gjort mikroskopi av farget utstrykspreperat
fra uretra. På 1000 x forstørrelse ser man >5 leukocytter per synsfelt i >5 synsfelt, i tillegg intra- og
ekstracellulære gram negative diplokokker. Pasienten har ikke feber, har ikke leddsmerter eller utslett,
men har store smerter ved vannlating, og kjenner konstant svie i urethra. PCR-diagnostikk er gjort, og
stemmer godt overens med mikroskopifunn. Det tar noen dager før dykrningssvar foreligger.
Hvilket tiltak er mest riktig å gjøre nå?
A
B
C
D

Gi behandling med Doxycyclin 100mg x 2 i en uke (behandling av klamydia)
Gi behandling med intravenøs antibiotika grunnet mistanke om disseminert gonore
Gi behandling med Ceftriaxone (500 mg im) og Azitromax (2 gram) (behandling av lokalisert
gonore)
Avvente behandling inntil dyrkningssvar foreligger
000015cd3ec9e17aa3
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41
En 35 år gammel mann oppsøker deg på fastlegekontoret på grunn av oppbluss av psoriasis i
hodebunnen. Han har hatt en tube med en potent steroidkrem liggende hjemme som han har brukt én
ukes tid uten tilstrekkelig bedring. Han er ellers frisk og bruker ingen faste medisiner. Ved klinisk
undersøkelse finner du typiske psoriasis-elementer i hodebunnen med uttalt erytem, infiltrasjon og
deskvamasjon/skjelling.
Hvilket tiltak er mest riktig?
A
B
C
D

Du gir pasienten råd om oppstart av kortisonsparende topikalt vitamin-D-analog til bruk i
hodebunn.
Du gir pasienten råd om bruk av salisylhårolje og skriver ut resept på kortisonliniment.
Du henviser pasienten til behandling med UV-kam i regi av hudspesialist.
Du gir pasienten råd om intensivert bruk av kortisonliniment med gradvis nedtrapping over 4-6
uker.
000015cd3ec9e17aa3

42
En kvinne på 39 år har denne sommeren utviklet et utslett i ansikt og på hender.
Hun kommer til deg i oktober. Du er hennes fastlege, og ved undersøkelse finner du velavgrensede,
erythematøse, infiltrerte guttate og nummulate lesjoner spredt i ansikt og på hender. Enkelte av dem
har fast-sittende skjelling, og noen viser også atrofi sentralt. I hodebunnen finner du videre et hårløst
område med arrdannelse som kvinnen kan fortelle har vært tilstede i snart to år. Hun er for øvrig frisk,
og bruker ingen faste medisiner eller har kjente allergier.
Hva er mest sannsynlig diagnose med denne klinikken?
A
B
C
D

Diskoid lupus erythematosus
Fotoallergisk kontaktdermatitt
PMLE (Polymorph Light Eruption)/ soleksem
Porfyria Cutanea Tarda
000015cd3ec9e17aa3

43
En 69 år gammel mann har i vel et år merket en sårdannelse i panna som gradvis har økt på i
størrelse. Han har hele livet arbeidet som bonde med sauehold. Ved undersøkelse sees et
erythematøst plakk, vel 1 cm i diameter med ulcerasjon og noe hyperkeratose. Du tar en stansebiopsi,
og svaret fra patologen viser et plateepitelcarcinom (spinocellulært carcinom).
Hva er mest riktig tiltak?
A
B
C
D

Cryobehandling med flytende nitrogen
Fotodynamisk terapi (PDT)
Kirurgisk eksisjon
Fargelaserbehandling
000015cd3ec9e17aa3

44
Du er LIS lege på lungeavdelingen. En 58 år gammel mann er innlagt på grunn av redusert
allmenntilstand og vekttap 6 kg. Han røyker 10 sigaretter daglig. De siste 3 årene har han hatt plager
fra bihulene og fått flere antibiotikakurer med lite effekt. Han har smerter i fingerleddene, men ingen
sikre hevelser. Du rekvirerer blodprøver og røntgenundersøkelser:
Rtg thorax: "Rtg thorax i to plan viser multiple rundskygger, sterkt metastase suspekte. Normalt stort
hjerte og ingen sikker pleura veske".
Rtg bihuler: "Slørete forandringer i bihulene med væskespeil som ved sinusitt". Følgende
blodprøvesvar foreligger:
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Ref
Hgb

9.2

11,7 - 15,2 g/dl

Hvite blodlegemer

10.1

3,5 - 10.0 x 109/l

Trombocytter

450

145 - 390 x 109/l

CRP

90

0 - 10 mg/l

Urinsyre

390

155 - 400 µmol/l

ALAT

50

10-70 U/L

Kreatinin

250

45-90 µmol/l

SR

88

<20 mm/t

Hvilken diagnose er mest sannsynlig dersom de patologiske funn representerer en og samme
sykdom?
A
B
C
D

Revmatoid Artritt
Systemisk lupus erythematosus (SLE)
Granulomatose med polyangiitt (Wegeners Granulomatose)
Alvorlig malign sykdom med spredning til lungene og nyrene
000015cd3ec9e17aa3

45
Pasienter med temporal arteritt har ofte hodepine. Ved palpasjon av temporal arterien kan arterien
være knudrete og øm.
Ved biopsi av A. Temporalis er påvisning av inflammasjon i karveggen diagnostisk for denne
sykdommen.
Hvilken celletype er mest karakteristisk i en biopsi ved temporal arteritt?
A
B
C
D

Macrofager
Kjempeceller
Lymfocytter
Fibroblaster
000015cd3ec9e17aa3

46
En 36 år gammel kvinne oppsøker deg som fastlege. Hun har i løpet av de siste seks måneder fått
økende hard hud fra metacarpofalangial(MCP) rekkens ledd og distalt begge hender. Hun har i minst
fem år hatt tendens til Raynaud fenomener (likfingre) begge hender ved kuldeeksponering. Ved
undersøkelse ser og kjenner du at huden er hard og fortykket distalt på fingrene. Huden kan verken
rynkes eller løftes. Hun har tendens små sårdannelser på to fingre, og hun sier disse sårene ikke vil
gro. Pasienten får raskt time ved revmatologisk poliklinikk. Hun er positiv for ANA og anti-centromer
antistoff.
Hvilken diagnose er mest sannsynlig?
A
B
C
D

Systemisk sklerose av diffus type
Systemisk sklerose av begrenset type
Dermatomyositt
MCTD
000015cd3ec9e17aa3

47
En kvinne på 29 år oppsøker deg som fastlege. Hun fødte for fire måneder siden. Etter fødselen har
hun følt seg uttalt trett og slapp og med smerter i ulike ledd. Hun satt litt i sola sist helg og fikk da et
hissig, rødt utslett over neserygg, panne og kinn. Hun har også fått et sår bak i ganen. Hun har
feberfølelse i kroppen, men temperaturen har ikke vært høyere enn 38 grader Celsius. Ved
undersøkelse har hun utslettsom beskrevet i ansiktet. Ingen leddhevelser.
Hvilken diagnose er mest sannsynlig ut fra sykehistorien?
A
B
C
D

Sjøgren syndrom
SLE
Fibromyalgi
Mixed connective tissue disease
000015cd3ec9e17aa3
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48
Hvilken systemisk bindevevssykdom er særlig assosiert med positivitet for anti-SSA og/eller anti-SSB
A
B
C
D

Mixed connective tissue disease (MCTD)
Sjøgren syndrom
Systemisk lupus erytematosus
Revmatoid artritt (RA)
000015cd3ec9e17aa3

49
Billeddiagnostiske undersøkelser spiller ofte en avgjørende rolle i diagnostisering av medisinske
tilstander.
Hvilken billeddiagnostisk undersøkelse kan stille diagnosen polymyalgia rheumatica (PMR)?
A
B
C
D

Ingen
MR av skuldre og hofter
PET scan med påvisning av inflammasjon rundt skulderledd
Ultralyd av skulder ledd med påvisning av inflammasjon i bursa subdeltoidea og i skulderledd
000015cd3ec9e17aa3

50
Du har studert validiteten til en ny diagnostisk test for urinsyregikt i en studiepopulasjon der 60%
hadde urinsyregikt. Du kom fram til at sensitiviteten var 70% og spesifisiteten var 90%.
Hvor stor andel av de friske hadde et falskt positivt testsvar?
A
B
C
D

10%
70%
60%
40%
000015cd3ec9e17aa3

51
I utforskningen av terapeutiske intervensjoner skilles det mellom kvalitetsstudier og ikkekvalitetsstudier. Det viktigste kvalitetskriteriet er om studien baserer seg på randomisering.
Hvorfor er randomisering så viktig?
A
B

Det sikrer mer presise resultater i form av smalere konfidensintervall
Det gir kontroll over kjente og ukjente systematiske feilkilder

C
D

Det er avgjørende for "blinding" av pasienter og terapeuter
Det reduserer antall confoundere
000015cd3ec9e17aa3

52
En kvinne med feber og økende halsvondt har fått utført en hurtigtest for streptokokkinfeksjon i halsen,
og testen er positiv. Hurtigtesten angis å ha en sensitivitet på 80% og en spesifisitet på 95%.
Blant personer som ikke har streptokokkinfeksjon i halsen, hva er sannsynligheten for å få et
falskt positivt svar på hurtigtesten?
A
B
C
D

80%
20%
5%
95%
000015cd3ec9e17aa3

53
Mange kvinner ønsker brystrekonstruksjon etter brystkreftbehandling.
Hva er den vanligste grunnen til å få innvilget rekonstruksjon av brystet med eget vev?
A
B
C

Tidligere stråling mot brystveggen
Ung alder med liten komorbiditet
Pasientens eget ønske
000015cd3ec9e17aa3
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54
En 65 år gammel mann med feber (over 39 grader om kveldene) av ukjent årsak over 3-4 uker legges
inn til videre utredning. Han har hatt nattesvette og 6 kg vekttap. Ut over det har han ingen symptomer
eller funn. Blodprøver viser Hb: 9.8, SR: 70, CRP: 210.
Hvilken billedundersøkelse bestiller du først i utredningen av denne pasienten?
A
B
C
D

Ekkokardiografi for å se etter endokarditt
PET-scan for å se etter lymfom
CT-abdomen for å se etter intraabdominal abscess eller malignitet
MR-columna for å se etter spondylodiskitt
000015cd3ec9e17aa3

55
Hvilke parametre er de beste for en klinisk evaluering av alvorligheten av sykdom hos en
sepsispasient i akuttmottaket?
A
B
C
D

CRP, urinproduksjon, koagulasjonsstatus
Respirasjonsrate, forandring i mental status og blodtrykk (quick-SOFA)
Positiv blodkultur, hjertefrekvens, blodtrykk
Temperatur, hjertefrekvens, respirasjonsrate, leukocytose (SIRS-kriteriene)
000015cd3ec9e17aa3

56
En mann på 75 år med lobær pneumoni blir akutt dårlig med redusert bevissthet, høy respirasjonsrate
(RR: 35) og blodtrykk (BT) på 75/40 mmHg. Du tar en blodgass som viser pH: 7.0 [ref 7.35-7.45],
pCO2: 2.9 [ref 4.5-6.0 kPa], pO2: 8.9 [ref 11-14 kPa], base excess BE: -8 [-3-+3 mmol/l] og laktat: 5
[0.5-2.2 mmol/l].
Hva er den riktigste tolkningen av denne blodgassen?
A
B
C
D

Den gir mistanke om metabolsk acidose med respiratorisk kompensasjon som ved sepsis
Den gir mistanke om akutt respiratorisk acidose på grunn av lobær pneumoni
Den gir mistanke om lungeemboli på grunn av lav pCO2, lav pO2 og lavt BT
Den gir mistanke om akutt lungeødem med lav pO2 og lavt BT
000015cd3ec9e17aa3

57
Selektive serotoninreopptakshemmere kan brukes i behandlingen av panikkangst.
Hvordan bør disse midlene doseres da?
A
B
C
D

Man starter med en vanlig antidepressiv dose og venter 3-4 uker før man vurderer eventuell
videre dosejustering
Man starter med en svært lav dose som trappes opp forsiktig
Man starer med vanlig antidepressiv dose og øker dosen videre i løpet av 1-2 uker
Man starter med en dose som gjerne er den dobbelte av en vanlig antidepressiv dose
000015cd3ec9e17aa3

58
Antipsykotika blokkerer en rekke ulike reseptorer.
Blokade av hvilken reseptor er i særlig grad assosiert med sedasjon?
A
B
C
D

Serotonin 5-HT2-reseptorblokade
Muskarinreseptorblokade
Histamin H1-reseptorblokade
Alfa-1-reseptorblokade
000015cd3ec9e17aa3
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59
Det finnes en rekke likheter og forskjeller mellom første generasjons og andre generasjons
antipsykotika.
Hva er den viktigste forskjellen?
A
B
C
D

Andre generasjons antipsykotika har mindre ekstrapyramidale bivirkninger
Andre generasjons antipsykotika har bedre effekt på negative symptomer
Andre generasjons antipsykotika har mindre metabolske bivirkninger
Andre generasjons antipsykotika har bedre effekt på positive symptomer
000015cd3ec9e17aa3

60
Antipsykotika kan gi prolaktinstigning som bivirkning.
Hvilken undergruppe av antipsykotika gir denne bivirkningen i størst grad?
A
B
C
D

Annengenerasjons antipsykotika
Tredjegenerasjons antipsykotika
Førstegenerasjons lavdoseantipsykotika
Førstegenerasjons høydoseantipsykotika
000015cd3ec9e17aa3

61
Halveringstiden til den selektive serotoninreopptakshemmeren escitalopram er ca. 30 timer.
Hvor lang tid tar det fra avsluttet behandling til legemidlet er helt ute av kroppen?
A
B
C
D

Ca. 150 timer
Ca. 60 timer
Ca. 30 timer
Ca. 300 timer
000015cd3ec9e17aa3
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62
Du er på fest, og havner i en diskusjon om rusmidler og ruspolitikk med en arkitektstudent. Da han
hører at du er medisinstudent blir han veldig oppsatt på å stille deg til veggs. I en sarkastisk tone, lett
usammenhengende og med mer enn et snev av underliggende aggresjon fremfører han følgende
harang: "Dere leger er en del av problemet. Dere demoniserer cannabis, som er et stoff det praktisk
talt er umulig å bli avhengig av, og krever at det fortsatt skal være ulovlig, slik at folk som bare vil røyke
en joint blir tvunget til å oppsøke miljøer der de driver med harde stoffer som amfetamin, som er
dritfarlig i overdose. Samtidig pusher dere lykkepiller på folk over en lav sko, og de greiene der er jo
skikkelig avhengighetsskapende. Det er jo dritvanskelig å slutte! Men du som er legespire er vel
allerede i lomma på legemiddelindustrien, dere får jo penger for å skrive ut den dritten der."
Du føler behov for å presisere og rydde litt i påstandene hans, og som den belærende nerden du er så
holder du deg strikt til saklig og faglig holdbar argumentasjon.
Hvilket av resonnementene under vil irettesette forståsegpåeren på den mest faglig
uangripelige måten?
A

B

C

D

Cannabis kan gi avhengighet, selv om risikoen er lavere enn for mange av de andre rusmidlene vi
har. Så stemmer det for øvrig ikke at amfetamin medfører stor risiko for akutt død ved overdoser i den grad noen dør, skyldes det individuell sårbarhet eller eventuelt ulykker og vold man blir
utsatt for i rusen. Å slutte med SSRI-preparater kan være ubehagelig, men bare hvis man slutter
brått. Hvis man trapper ned over litt tid går det oftest greit, og det er vanligvis ikke vanskelig å
slutte. SSRI oppfyller ikke kriteriene for å regnes som avhengighetsskapende eller vanedannende
midler.
Du har rett i at cannabis ikke er avhengighetsskapende, siden det i liten grad gir toleranseutvikling
ved gjentatt bruk, eller abstinenser hvis man slutter. Det stemmer for øvrig også at amfetamin
medfører stor risiko for akutt død ved overdoser, mange får slag, hjerteinfarkt eller
hjerterytmeforstyrrelser. Å slutte med SSRI-preparater kan være ubehagelig og utløse symptomer
hvis man slutter brått, så du har rett i at disse stoffene regnes som avhengighetsskapende. Hvis
man trapper ned over litt tid er det greiere å slutte med SSRI, men det kan ofte være vanskelig.
Cannabis kan gi avhengighet, selv om risikoen er lavere enn for mange av de andre rusmidlene vi
har. Det stemmer for øvrig ikke at amfetamin medfører stor risiko for akutt død ved overdoser - i
den grad noen dør, skyldes det individuell sårbarhet eller eventuelt ulykker og vold man blir utsatt
for pga. rusen. Å slutte med SSRI-preparater kan være ubehagelig og utløse symptomer hvis
man slutter brått, så du har rett i at disse stoffene regnes som avhengighetsskapende. Hvis man
trapper ned over litt tid er det greiere å slutte med SSRI, men det kan ofte være vanskelig.
Du har rett i at cannabis ikke er avhengighetsskapende, siden det i liten grad gir toleranseutvikling
ved gjentatt bruk, eller abstinenser hvis man slutter. Men det stemmer ikke at amfetamin medfører
stor risiko for akutt død ved overdoser - i den grad noen dør, skyldes det individuell sårbarhet eller
eventuelt ulykker og vold man blir utsatt for pga. rusen. Å slutte med SSRI-preparater kan være
ubehagelig, men bare hvis man slutter brått. Hvis man trapper ned over litt tid går det oftest greit,
og det er vanligvis ikke vanskelig å slutte. SSRI oppfyller ikke kriteriene for å regnes som
avhengighetsskapende eller vanedannende midler.
000015cd3ec9e17aa3

63
I prøverør som benyttes til blodprøvetaking er det ofte tilsatt en gel.
Hva er hensikten med denne gelen?
A
B
C
D

Å skille celler fra plasma eller serum etter sentrifugering
Å hindre at blodet koagulerer før sentrifugering
Å hindre hemolyse før sentrifugering
Å stimulere til koagulasjon før sentrifugering
000015cd3ec9e17aa3
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64
Din legesekretær er bekymret for kvaliteten på HbA1c-instrumentet på legekontoret hvor du jobber. Du
vet at det foreligger et myndighetskrav om at upresisjonen (variasjonskoeffisienten) til analysen skal
være < 2% dersom analysen skal brukes til diagnostikk av diabetes mellitus.
Hva betyr dette?
A
B
C
D

At resultatet som instrumentet måler ikke må ha større avvik fra «sann» verdi enn det denne
grensen angir
At man for å stille diagnosen diabetes mellitus må få et analyseresultat som er minst 2% høyere
enn beslutningsgrensen på 6.5%
At man ved å gjenta analysen på samme pasient to dager etter hverandre ikke får større variasjon
enn det denne grensen angir
At man ved gjentatte målinger av samme prøve får mindre variasjon i resultatene enn det denne
grensen angir
000015cd3ec9e17aa3

65
Hva baserer avbildings-teknikkene i nukleærmedisn seg på ?
A
B
C
D

Pasientens protontetthet
Pasientens elektrontetthet
Pasientens ekkogenisitet
Pasientens fysiologi og biokjemi
000015cd3ec9e17aa3

66
En pasient får behandling for recidiverende Graves sykdom med radiojod (131I). Det antas at ca. 30%
av dosen tas opp i glandula thyreoidea og at halveringstiden til radiojod i thyroidea er ca. 80 dager.
Hvor mange fysiske halveringstider tar det før det er igjen mindre enn 3% av opprinnelig administrert
dose i glandula thyreoidea (se her bort fra biologisk eliminasjon av radioisotopen)?
A
B
C
D

2
3
4
5
000015cd3ec9e17aa3

67
En gutt på 12 år har smerter i underarmen etter et fall. Det taes røntgenbilder.
Hva viser disse?
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A
B
C
D

Proksimal fraktur i radius og ulna med luksasjon i distale radioulnarledd
Epifysiolysefraktur i proksimale radius og ulna
Patologisk fraktur i proksimale radius og ulna
Tverrfrakturer i proksimale radius og ulna diafyse
000015cd3ec9e17aa3

68
Hvilken indikasjon for 18F-FDG PET er mest korrekt?
A
B
C
D

Planlagt kurativ stråleterapi av lungecancer
Planlagt kurativ kjemoterapi av lungecancer
Planlagt kurativ kirurgisk behandling av lungecancer
Planlagt palliativ behandling av lungecancer
000015cd3ec9e17aa3

69
Kvinne på 21 år med smerter i høyre hofte etter fall fra sykkel i beruset tilstand. Det taes røntgen.
Hva viser denne?
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A
B
C
D

Luksasjon i høyre hofte
Fraktur i høyre ramus superior og inferior ossis pubis
Fraktur i høyre collum femoris
Normale funn
000015cd3ec9e17aa3

70
En 68 år gammel kvinne plages med smerter i hender og føtter. Det har nå tilkommet hevelse i 2.
fingers PIP-ledd og 2. MCP-ledd på hø hånd. Det er også en lett hevelse i ulnare del av håndleddet.
Hvilken diagnose er mest sannsynlig ut fra røntgenbildet sammenholdt med klinikken?
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A
B
C
D

Artose
Osteomyelitt
Leddgikt
Malign sykdom
000015cd3ec9e17aa3

71
En 48 år gammel kvinne falt etter å ha blitt taklet på håndballbanen og fikk akutte smerter i høyre
skulder etterpå. Hun får ikke til å bruke armen.
Hva er mest sannsynlige diagnose basert på sylkehistorie og røntgenbilder ?
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A
B
C
D

Fraktur i scapula
Normalvariant av skulderleddet
Fremre skulderluksasjon
Fraktur i collum chirurgicum humeri
000015cd3ec9e17aa3

72
En 40 år gammel kvinne fikk fjernet en symmetrisk, brun lesjon fra ryggen som hadde endret seg noe.
Biopsien ble sendt til histopatologisk vurdering. Bildet under viser lesjonen slik den så ut i mikroskopet.
Hvilken diagnose er mest sannsynlig i dette tilfellet?
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73 Malignt melanom
A
-21B 50Godartet
En
år gammel
nevuscelletumor
mann har en ikke-smertefull, saktevoksende
oppfylning i pectoralis major. Bildet
C Seborroisk
under
viser hvordan
vorte/keratose
et snitt fra en biopsi tatt fra oppfylningen ser ut i mikroskopet.
D Basalcellekarsinom
000015cd3ec9e17aa3

Hva er diagnosen?
A
B
C
D

Rhabdomyoliposarkom
Rhabdomyosarkom
Dedifferensiert liposarkom
Intramuskulært lipom
000015cd3ec9e17aa3

74
Artrose er en vanlig sykdom som gjerne rammer vektbærende ledd hos eldre personer.
Hvilken av forandringene under er typisk for denne sykdommen?
A
B
C
D

Nivå av alkalisk fosfatase i blod er forhøyet
Det foreligger betydelig destruksjon av leddbrusk
Synovialvæsken inneholder rikelig med betennelsesceller
Det foreligger pannus
000015cd3ec9e17aa3
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