2018 - IID - MD4043 - eksamen 2
Eksamensdato: 2018-08-14

1
Rekkefølgen (1=høyest 3=lavest) på insidens i Norge av de gynekologiske kreftformene ca. ovarii
(ova), ca. corporis uteri (corp), ca. cervicis uteri (cerv)
A
B
C
DX

1 ova 2 corp 3 cerv
1 corp 2 cerv 3 ova
1 cerv 2 ova 3 corp
1 corp 2 ova 3 cerv
korrekt rangering av insidens i Norge
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2
En kvinne på 44 år har født 4 barn. Hun hadde litt urinlekkasjeplager under de to siste
svangerskapene. Dette har gradvis blitt verre de siste to årene og gjør nå at hun ikke kan trene.
Hva er den viktigste undersøkelsen du som allmenlege gjør?
A X Gynekologisk undersøkelse
Dette er alltid nyttig som første ledd i utredningen for å palpere bekkenbunnsmuskulatur, oppdage
tumores, descens osv. som kan behandles
B Cystoskopi
Det er ikke indisert som første del av utredningen
C CT urinveier
Ikke indisert på denne problemstillingen
D Urin-stix
Vil neppe gi noe nyttig info siden plagene har vart i mange år.
000015b7525a69d48f

3
Du er turnuslege i distrikt langt fra nærmeste sjukehus. En kvinne på 27 år kommer til deg med
sparsom vaginalblødning og litt ubehag i underlivet. Hun har født ett barn, hatt ett svangerskap utenfor
livmora for 5 år siden som hun ble behandlet konservativt for og hatt en tildigere provosert abort. Hun
hadde siste menstruasjon for 5 uker siden. Urin HCG er positiv. Ved gynekolgisk undersøkelse finner
du ingen tegn til vaginalblødning, uterus er noe rugge- og palpasjonsøm. Abdomen er ikke peritonealt
irritert.
Hva er det riktigst å gjøre videre?
A

Du ber henne komme tilbake om en uke eller før om smertene øker, og å ikke reise lengre unna.
Det er ikke tilstrekkelig pga risiko for extrauterin svangerskap
B Du måler serum HCG i dag og om 2 dager og anbefaler henne å ikke reise lengre bort.
Det er korrekt å måle hennes serum HCG, men det er ikke tilstrekkelig.
C X Du sender henne til gynekologisk poliklinikk som øyeblikkelig hjelp, og avtaler at hun organiserer
transport selv.
Siden hun har hatt et tidligere svangerskap utenfor livmora har hun økt risiko for et nytt
svangerskap utenfor livmor og bør ha en vaginal ultralyd undersøkelse samt gynekolgisk
undersøkelse i tillegg til serum HCG måling.
D Du sender henne med helikopter til nærmeste sykehus med gynekolgisk avdeling.
Hun har ikke symptomer som tyder på at det pågår betydelig intraabdominal blødning.
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Ei 20 år gammel kvinne kommer til deg som fastlege da hun ønsker prevensjon. Hun har tatt
medisinsk abort to ganger mens hun har stått på p-pille, og hun ønsker på ingen måte å få lagt inn
spiral.
Hva er det riktigste alternativet du kan foreslå?
A X P-stav
Langtidsvirkende prevensjon er det beste alternativet for henne ( gravid på p-pille) og er det
sikreste alternativet.
B Postkoital prevensjon (nødprevensjon)
C Kondom
D P-ring
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En 45 år gammel kvinne kommer til deg i distriktsturnus, der det er 3 timer til nærmeste sykehus. Hun
klager over at hun ikke lenger har lyst til å ha sex med mannen sin. Dette er blitt et problem for
samlivet deres.
Hva er det mest riktige for deg å gjøre?
A

Anbefale Mirena (hormonspiral) og transdermalt østrogenplaster
Østrogen og gestagen forbedrer som regel ikke libido.
B X Henvise henne til sexolog, anbefale at mannen også blir med
Det er en god mulighet til å forbedre seksualfunskjonen med riktige tiltak og forbedre livskvaliteten
til paret.
C Anbefale lokal østrogenbehandling
Det forbedrer ikke libido.
D Forklare at det er vanlig i denne aldersgruppen og at nærmeste sexolog er for langt unna til at du
kan henvise for dette
Se kommentaren til riktig svaralternativ
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Hva brukes saltvannsinfusjonssonografi (SIS) til ved en gynekologisk undersøkelse?
A X For å framstille uteruskaviteten
Rett svar. Det kan framstilles endometriepolypper og submukøse myomer.
B For å framstille endometriose
Nei.
C For å teste om egglederne er åpne
Nei, denne testen heter pertubasjon.
D For å unngå spredning ved mistanke om endometriecancer
Nei.
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Viktigste målgruppe for HPV vaksinering er?
A X Jenter før seksuell debut
For primær blokkering av HPV infeksjon ved første eksponering
B Kvinner etter konisering for grove celleforandringer i livmorhalsen
C Kvinner som har blitt diagnostisert med livmorhalskreft i tidlig stadium
D Unge kvinner etter lavgradig utslag på cytologisk prøve
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Du er fastlege for ei 52 år gammel kvinne som nylig har vært innlagt ved gynekologisk avdeling pga
akutte magesmerter. Du har fått tilsendt epikrise der det står at pasienten pga en stor, torquert
ovarialtumor fikk utført laparoskopisk bilateral salpingo-ooforektomi. Histologisvaret viser serøst
cystadenom uten atypi i venstre ovarium. Cytologisk undersøkelse av skyllevæske fra peritoneum
viser mesotheliale celler. Pasienten kontakter deg og spør om prøvesvar og videre plan for behandling.
Hun er i fin form og har ingen plager etter inngrepet. Du informerer om prøvesvaret.
Hva er det riktigst at du gjør nå?
A

Henviser henne til staging-operasjon ved gynekologisk kreftavdeling og merker henvisninga
"pakkeforløp ovarialcancer"
B X Avtaler at hun tar kontakt dersom hun får økende symptomer på hormonmangel
Pasienten har fått fjerna begge adnex pga en benign ovarialtumor, cytologisk undersøkelse av
skyllevæske er også normal. Hun er ferdig behandla. Det er mulig hun trenger hormonbehandling,
men har foreløpig ingen symptomer.
C Skriver ut resept på østrogen/gestagen kombinasjonspreparat
D Henviser henne til kontroll med transvaginal ultralyd hos gynekolog om 3 måneder
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Som gynekolog undersøker du ei 28 år gammel kvinne som kommer for rutinekontroll med
cervixcytologi. Hun har ingen underlivsplager. Gravida 0. Har barneønske, og bruker ingen prevensjon.
Har regelmessig menstruasjon, siste for ei uke siden. Ved undersøkelse finner du normale forhold ved
inspeksjon og bimanuell palpasjon. Ved transvaginal ultralyd er uterus normalt stor med strektynt
endometrium, venstre adnex er helt upåfallande, i høyre adnex framstiller du ei follikkelcyste på 35mm.
Hvordan er det mest riktig at du håndterer dette videre?
A

Rekvirerer MR abdomen/bekken
Ikke indisert da dette ikke er et malignitetssuspekt funn
B Søker henne inn til laparoskopisk cystereseksjon
C Avtaler ny kontroll med transvaginal ultralyd om 3 måneder
Ikke nødvendig, kun for cyster over 4 cm
D X Avtaler ingen videre oppfølgning
Follikkelcyster <4cm trenger ikke oppfølgning, normalfunn
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Hva mener vi med vasa previa?
A

Navlesnoren palperes i vagina under fødselen
Det kalles navlesnorsprolaps
B Navlesnoren fester sentralt i en placenta previa
Det er normalt at navlesnoren fester sentralt. Morkaken dekker indre mormunn og derfor kan det
ikke være vasa previa.
C Navlesnoren fester i kanten av en placenta previa
Det kalles velamentøst festet navlesnor. Morkaken dekker indre mormunn og derfor kan det ikke
være vasa previa.
D X Føtale blodkar ligger over indre mormunn
Korrekt svar
000015b7525a69d48f

11
Du er kvinnens fastlege og hun kommer nå til deg for kontroll 6 uker etter sin første fødsel. Under
svangerskapet utviklet hun gestasjonsdiabetes og preeklampsi.
Hvordan følger du riktigst opp disse komplikasjonene?
A

Du måler BT og undersøker urin. Du informerer om økt risiko for preeklampsi i senere
svangerskap og om viktigheten av å ha avstand mellom svangerskapene
B X Du måler BT og undersøker urin. Du informerer om økt risiko for preeklampsi i senere
svangerskap, om økt risiko for kardiovaskulær sykdom og diabetes senere i livet. Du tar HbA1c
om 10 uker
Etter nye retningslinjer for svangerskapsdiabetes tas HbA1c 4 mnd etter fødsel
C Du måler BT og undersøker urin. Du informerer om økt risiko for preeklampsi i senere
svangerskap og kardiovaskulær risiko senere i livet
D Du måler BT, undersøker urin og gjør glukosebelastning. Du informerer om viktigheten av å ha
avstand mellom svangerskapene og anbefaler sikker prevensjon
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Kvinnen er gravid og kommer til deg, du jobber som LiS på gynekologisk avdeling. Kvinnen har
tidligere blitt forløst med sectio to ganger.
Hvordan informerer du best denne kvinnen?
A

Du sier at du henviser til fødeavdelingens psykososiale team så kan hun diskutere tidligere
fødselsopplevelse og neste forløsning der
B Du sier at det er anbefalt sectio som forløsning også nå, og at det anbefales samtidig sterilisering
C X Du sier at det er anbefalt sectio som forløsning også nå og at det er mulig å sterilisere under
inngrepet
Det anbefales sectio forløsning etter 2 tidligere sectio- man fraråder ikke generelt flere
svangerskap
D Du sier at det er anbefalt sectio som forløsning også nå
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Barn som fødes kan betegnes som "small for gestational age" (SGA) og/eller "intrauterine growth
restricted" (IUGR).
Hvordan beskrives disse to tilstandene best?
A SGA begrepet brukes om barn født til termin og begrepet IUGR brukes om barn født prematurt
B X SGA beskriver fødselsvekt mindre enn en definert percentil, IUGR beskriver fall i fostervekst
For å kunne definere IUGR må man ha utført repeterte estimeringer av fostervekt.
C Begge begrepene beskriver samme fenomen
D For å kunne konkludere at et nyfødt barn er IUGR må det ikke være SGA
000015b7525a69d48f

14
Hva kan misfarget (gulgrønt) fostervann under fødsel være et tegn på?
A

Morkakeløsning
Fostervannet kan være blodig
B Infeksjon
C X Truende asfyksi
Fosteret kan få mekoniumavgang som følge av episoder med surstoffmangel. Fostervanet blir
misfarget. Er et usikkert tegn på asfyksi
D Overtidig svangerskap
Misfarget fostervann kan forekomme, men misfarget vann er ikke tegn på overtidig svangerskap.
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Hva er mest rett om gravide og influensavaksine?
A X Gravide kvinner som er i 2. eller 3. trimester på høsten bør tilbys influensavaksine
Influensasesongen er høst/vinter og årets vaksine er ikke ferdig før på høsten
B Gravide er på grunn av endret immunsystem ikke mottagelige for influensa
C Alle gravide kvinner bør tilbys influensavaksine
D Vaksinen er teratogen og må ikke gis til gravide
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Hvilken operative forløsningsmetode er vanligst i Norge?
A X Keisersnitt
ca 17% av alle fødsler
B Vakuum
ca 8-10% av alle fødsler
C Tang
ca 1% av alle fødsler
D Manuell rotasjon
utføres svært sjelden (foster i occiput posterior på bekkenbunnen)
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Hvilken primær intervensjon (intervensjon rettet mot alle fertile kvinner i en populasjon) er mest
effektiv for å redusere forekomsten av prematur fødsel?
A X Redusere tobakksbruk
Reduserer best forekomst av preterm fødsel i en befolkning
B Øke fysisk aktivitet
C Redusere fysisk aktivitet
D Tett oppfølging gjennom svangerskapet
000015b7525a69d48f
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Pasienten er en 40 år gammel kvinne, hun er frisk og røyker ikke. For 8 uker siden fødte hun og
kommer til postpartum kontroll til deg som fastlege. Hun fullammer barnet og har ennå ikke fått
menstruasjon. Hun ønsker råd om prevensjon.
Hvordan rådgir du henne best?
A Du sier at hun ikke bør bekymre seg, for med sin høye alder er hun lite fertil
B X Du anbefaler prevensjon, men ikke østrogenholdige p-piller
Østrogenholdige p-piller anbefales ikke når kvinnen ammer
C Du anbefaler prevensjon, men ikke hormonell
D Du sier at så lenge hun fullammer og ikke har fått menstruasjon blir hun ikke gravid
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Hva er en blastocyst?
A

Det samme som plommesekk
Dette er feil. Plommesekken kalles "yolk sac" på engelsk
B Befruktet eggcelle
Dette er feil
C Udifferensiert cellemasse (2-3 dager etter fertilisering), også kalt morula
Morula består av udiffereniserte celler (2-3 dager etter fertilisering). Neste steg er en
differenisering i trofoblastceller og en indre cellemasse.
D X Tidlig embryo differensiert i indre cellemasse, omgitt av et hulrom og avgrenset av trofoblastceller
Blastocysten er differensiert i en indre cellemasse som blir til embryo og er omgitt av en ring av
trofoblastceller. Dette skjer 4-5 dager etter befruktning, samtidig som implanteringen i endometriet
skjer.
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Du er lege i en utkantkommune. Reisetida til sykehuset er tre timer. En kvinne er gravida 3, para 2
med 2 normale svangerskap og fødsler. Hun kommer til avtalt kontroll i svangerskapsuke 39 og du
palperer fosteret i seteleie.
Hva er det riktigst av deg å si til henne her?
A

Du sier at ytre vending er for sent. Dette må gjøres senest i svangerskapsuke 37
Det er mulig å gjøre forsøk på ytre vending så lenge som fostervannet ikke har gått.
B Du sier du vil gjøre en ytre vending nå, siden jordmora på kontoret ved siden av kan være med å
hjelpe
Ytre vending skal bare gjøres på sykehus med sectio beredskap.
C Du anbefaler henne sectio og henviser henne til sykehuset i morgen
Mange land anbefaler sectio hos kvinner med seteleie, men i Norge anbefaler vi vaginal fødsel
hos kvinner med normalt store foster og ukompliserte svangerskap.
D X Du sier at du henviser henne til sykehuset for vurdering av ytre vending
Vi anbefaler å forsøke ytre vending hos kvinner med seteleie. Vi anbefaler henvisning i uke 36-37
fordi det er letter å snu i denne perioden enn når opp mot termin. Men det er også mulig å forsøke
vending i uke 39
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En 44 år gammel kvinne oppsøker deg som allmennlege. Tidligere har hun hatt regelmessige og
normale blødninger. De siste 2 årene har hun fått tiltagende kraftige menstruasjonsblødninger med
varighet 6-7 dager, regelmessige intervaller på 4 uker, tidvis følt seg slapp og trøtt. Hun var siste gang
til gynekologisk undersøkelse (GU) for 4 år siden med normale funn. Ved GU nå finner du normale
forhold ved inspeksjon av vulva, vagina, portio. Ved bimanuell palpasjon kjenner du en oppfylning i
bekkenet som virker mobil, størrelse anslås til 8-10 cm i diameter. Blodprøver viser: Hb=11,5 (ref:
11,7-15,3 g/dl). Ferritin=4 (ref: 9-140 microg/l).
Hva er den mest sannsynlige diagnosen?
A

Malign ovarialtumor
Vanligvis ingen blødningsproblemer.
B X Benignt uterusmyom
Myoma uteri mest vanlig i 40-årene, kraftige, men regelmessige blødninger som er tilkommet.
C Benign ovarialtumor
Vanligvis ingen blødningsproblemer.
D Urinblæretumor
Kan blø fra urinveiene, men ikke regelmessige kraftige blødninger ved menstruasjon.
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Tilknytningsforstyrrelse hos barn er en alvorlig tilstand som påvirker barnets videre emosjonelle
utvikling i stor grad i negativ retning. Diagnosen krever at barnet viser en problematisk tilknytning
ovenfor flere omsorgsgivere bl.a. i form av forstyrret sosial fungering.
Hvilket utsagn beskriver best årsaksforhold ved tilknytningsforstyrrelser hos barn og ungdom?
A Alvorlige konflikter mellom omsorgspersonene over lang tid
B X Et omsorgssviktende oppvekstmiljø over lang tid
Både alvorlige konflikter i familien og mellom en foreldre og barnet over lang tid eller rus
representerer risikofaktorer for barnets psykiske helse. Men for at en tilknytningsforstyrrelse skal
kunne diagnostiseres kreves det alvorlig omsorgssvikt over lang tid i barnets miljø.
C Alvorlige konflikter mellom én av omsorgspersonene og barnet over lang tid
D Alkohol/stoffmisbruk i oppvekstmiljøet over lang tid
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Pasienter med Tourette syndrom kan ha svært plagsomme tics.
Hvilken medikamentgruppe er mest aktuell for behandling for disse hos barn og ungdom?
A
SSRI i lav dose
B Tics skal ikke behandles med medikamenter
C X Antipsykotika i lav dose
Rett svar. Tics kan behandles med antipsykotika i lav dose.
D Sentralstimulerende medikamenter i lav dose
000015b7525a69d48f
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Familieanamnesen er en naturlig del av utredningen i barne- og ungdomspsykiatrien.
Hva er den beste faglige begrunnelsen for dette?
A

Fordi de fleste psykiske problemer i barne- og ungdomsalderen har sin årsak i familien
Det er feil at de fleste psykiske problemer i barne- og ungdomsalderen har sin årsak i familien.
Det er heller snakk om et komplisert samspill mellom individuelle og familiemessige genetiske og
miljøfaktorer.
B Fordi de fleste psykiske problemer i barne- og ungdomsalderen har sin årsak i genetiske forhold.
Det er feil at de fleste psykiske problemer i barne- og ungdomsalderen har sin årsak i genetiske
forhold. Det er heller snakk om et komplisert samspill mellom individuelle og familiemessige
genetiske og miljøfaktorer.
C X Fordi familiære faktorer kan predisponere for, utløse og opprettholde psykiske problemer.
Rett svar. Familiære faktorer, dvs. både genetiske og miljømessige, kan predisponere for, utløse
og opprettholde psykiske problemer hos barn og ungdom.
D Fordi familiære faktorer kan forsterke genetiske og miljømessige årsaksfaktorer.
Dette er ikke den beste faglige begrunnelsen. Det forholder seg heller slik at familiære faktorer,
dvs. både genetiske og miljømessige, kan predisponere for, utløse og opprettholde psykiske
problemer hos barn og ungdom.
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En ungdom på 16 år har store vansker med å fungere i hverdagen både sosialt, i relasjoner med andre
og skolefaglig. Disse omfattende vanskene, som gir seg uttrykk i alvorlig forstyrrede atferdsmønstre,
har blitt mer tydelig de siste årene. Som fastlege lurer du på om det kan være snakk om en
personlighetsforstyrrelse.
Er det aktuelt å vurdere diagnosen personlighetsforstyrrelse?
A

Det er ikke aktuelt å vurdere personlighetsforstyrrelse som diagnose siden vanskene har vart i
kun et par år.
Det også feil å si at det ikke er aktuelt å vurdere denne diagnosen fordi vanskene kun har vart i et
par år.
B Det er ikke aktuelt å vurdere en personlighetsforstyrrelse og sette en diagnose på denne
ungdommen, da man må være 18 år eller eldre for å kunne få en slik diagnose.
Det er feil å si at man ikke kan vurdere en personlighetsforstyrrelse eller få en slik diagnose før
fylte 18 år, da den kan settes før dette.
C X Det er aktuelt å vurdere en utredning for personlighetsforstyrrelse, og dette må sees opp mot en
bred differensialdiagnostisk vurdering.
Denne påstanden er den mest riktige, siden den tar med en bred differensialdiagnostisk
vurdering.
D Det er aktuelt å vurdere en utredning for personlighetsforstyrrelse siden vanskene beskrives som
alvorlig forstyrrelse av personens måte å forholde seg til seg selv og andre på, og har vart over
tid.
Denne påstanden er ikke feil, men dekker bare deler av det vi må gjøre siden man alltid må
undersøke om vanskene kan forklares av andre psykiske lidelser, før man lander på en diagnose
innen kategorien personlighetsforstyrrelse.
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En 14 år gammel jente kommer i følge med moren sin til legetime hos deg i allmennpraksis. Moren er
bekymret fordi jenta har blitt markant tynnere det siste halvåret, og ikke hatt menstruasjon de siste 3
månedene. Hun vil spise alene, nekter å spise saus, pasta, ris, smør på brødet, og har kuttet ut mat
som inneholder fett og sukker. Hun har trent mer, og blir svært sint dersom foreldrene nekter henne å
trene. Jenta mener foreldrene overdriver sin bekymring. Mener selv hun er for kraftig, og ønsker seg
tynnere lår. Ved undersøkelse finner du følgende: BT 90/60, puls 80 bløt men regelmessig, høyde 165
cm, 40 kg, tilsvarer 2 kg under 2,5 percentil/høyden (BMI 14,7). Normale blodprøver.
Hvilken diagnose er mest sannsynlig?
A

Atypisk anorexia nervosa
Pasienten fyller alle kriterier for Anorexia nervosa, og dermed er Atypisk Anorexia nervosa
utelukket.
B X Anorexia nervosa
Riktig svar: Spiseforstyrrelse av typen anorexia nervosa er mest sannsynlig. Jenta har tydelig
spisevegring, er alvorlig undervektig, har fettfobi, overtrener og har forstyrret kroppsbilde. I tillegg
hormonell forstyrrelse med fravær av menstruasjon de siste tre måneder.
C Atypisk bulimia nervosa
Pasienten har ikke atferd/ symptomer på overspising eller oppkast, og fyller ikke kriterier for
Atypisk bulimia nervosa
D Bulimia nervosa
Pasienten har ikke atferd/ symptomer på overspising eller oppkast, og fyller ikke kriterier for
Bulimia nervosa.
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En gutt på 13 år var for 3 mnd siden involvert i en alvorlig bilulykke. Guttens far var sjåfør, og kjørte
utfor veien i et kraftig uvær. Far ble alvorlig skadet, og var innlagt på sykehus i 6 uker. Familien trodde
han ville dø. Gutten selv ble kraftig forslått, og var innlagt 3 dager til observasjon, men uten alvorlige
fysiske skader. I ettertid har gutten stort sett holdt seg hjemme fra skolen. Han har vanskelig for å
huske det som skjedde, har sluttet på fotball, og vil ikke ta bussen for å møte venner. Han plages med
søvnløshet, kraftige humørsvingninger, mareritt og konsentrasjonsvansker.
Som guttens fastlege, hva er det viktigste du kan gjøre nå for å hjelpe ham?
A Ukentlige samtaler i 1-2 mnd, deretter henvise til BUP hvis ingen bedring
B X Henvise til BUP for utredning og behandling
Mest sannsynlig diagnose er post-traumatisk stress syndrom (PTSD). Gutten har en alvorlig
funksjonsnedsettelse, og har hatt plager allerede i 3 mnd. Ytterligere avventende holdning er
derfor ikke å anbefale, og det viktigste blir derfor å henvise til BUP. Utredning av PTSD hos
ungdom omfatter gjerne kartlegging av hendelse, familieforhold og sosiale forhold, kartlegging av
angst- og depressive symptomer. Både individualterapi, familieterapi og gruppeterapi brukes for å
hjelpe barn med PTSD symptomer. Mange ulike teorier har sin plass innenfor det spekter av
metoder som tilbys: psykodynamisk teori, atferdsteori, kognitiv teori, innsiktsorienterte teorier, og
ulike teorier innen familieterapi. Det finnes dessverre få behandlingsstudier som i tilstrekkelig grad
har dokumentert effekt av de ulike behandlingsformene. Av de studiene som er gjennomført har
traumefokusert kognitiv atferdsterapi vist best effekt. Antidepressiva kan være aktuelt, men ikke
som førstebehandling.
C Starte behandling med antidepressiva, sykemelde ham fra skolen, instruere i søvnhygiene og
sette opp ny kontroll om 2-3 uker
D Starte behandling med antidepressiva, søke pleiepenger til foreldre for å følge ham tett, og sette
opp ny kontroll om 4-6 uker.
000015b7525a69d48f
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Som helsestasjonslege eller barnepsykiater er det alltid viktig å sjekke barnas syn og hørsel.
Hvorfor har denne undersøkelse stor betydning også for barnas psykiske helse?
A

Fordi nedsatt syn kan hindre læring og kan bli feiltolket som lærevansker eller tvangslidelse
(Obsessive-compulsive disorder - OCD).
Det er riktig at synsproblemer kan hindre f.eks. lesing og dermed læring og derfor kan feiltolkes
som lærevansker. Men det er feil at synsproblemer skulle feiltolkes som OCD. Nedsatt syn har
ikke noe å gjøre med tvangstanker –og/eller handlinger.
B X Fordi nedsatt hørsel kan føre til en forsinket språkutvikling som kan bli feiltolket som psykisk
lidelse eller resultat av dårlig omsorg.
Riktig svar. Nedsatt hørsel kan over tid føre til en forsinket språkutvikling som igjen kan bli
feiltolket som psykisk lidelse eller resultat av dårlig omsorg.
C Fordi nedsatt hørsel kan føre til kommunikasjonsproblemer med andre mennesker og bli feiltolket
som utviklingsmessig dyspraksi eller autistiske trekk.
Det er riktig at nedsatt hørsel kan føre til kommunikasjonsproblemer med andre mennesker. Det
kan også tenkes at en oppfatter dette som tilbaketrekning og «autistiske trekk». Men det er ikke
riktig at nedsatt hørsel kan bli feiltolket som utviklingsmessig dyspraksi, som betegner en tilstand
med motorisk klossethet og/eller koordinasjonsvansker hos barn.
D Fordi nedsatt syn og hørsel kan føre til misforståelser med jevnaldrende og kan bli feiltolket som
atferdsforstyrrelse eller Tourette.
Det er riktig at nedsatt syn og hørsel kan føre til misforståelser sammen med jevnaldrende, som
igjen kan føre til konflikter og krangling. Dette kan bli feiltolket som en atferdsforstyrrelse. Men det
er feil at det kan bli feiltolket som Tourette, fordi en grunnleggende forutsetning for Tourette er tics
og disse sanseproblemene er ikke årsaker til tics.
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Angstlidelser er en av de vanligste psykiske lidelsene i barnealderen.
Hva er forekomsten av disse type lidelser i alderen under 16 år og som er så uttalt at barnets
livskvalitet blir redusert?
A
B
C
DX

Under 1 %
20-30 %
1-4 %
5-10 %
Rett svar. Prevalensen av angstlidelser hos barn i alderen under 16 år som er så uttalte at
livskvaliteten blir redusert er 5-10 % (Merikangas et al. 2010).
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En 15 år gammel jente kommer til fastlege for en medisinkontroll for sin ADHD. Hun fikk diagnose
ADHD for 1 år siden, relevant behandling inkludert medikamentell behandling ble startet i BUP. Jenta
bruker metylfenidat 40 mg morgen.
Hvilken somatisk kartlegging er viktig?
A

Auskultere hjerte, BT og puls.
Metylfenidat kan gi arytmi, hypertensjon og påvirker matlyst som igjen påvirker vekst, derfor er det
riktig å auskultere hjerte, BT og puls, men også måle høyde og vekt.
B Måle høyde og vekt, ta blodprøve for å måle serumkonsentrasjon av metylfenidat.
Metylfenidat kan gi arytmi, hypertensjon og påvirker matlyst som igjen påvirker vekst, derfor er det
viktig å auskultere hjerte, BT og puls, høyde og vekt. Riktig dose av metylfenidat justeres av effekt
opp mot bivirkninger, ikke ved å måle serumkonsentrasjon.
C X Auskultere hjerte, BT og puls, høyde og vekt.
Metylfenidat kan gi arytmi, hypertensjon og påvirker matlyst som igjen påvirker vekst, derfor er det
riktig å auskultere hjerte, BT og puls, høyde og vekt.
D Auskultere hjerte, BT og puls, høyde og vekt, ta blodprøve for å måle serumkonsentrasjon av
metylfenidat.
Metylfenidat kan gi arytmi, hypertensjon og påvirker matlyst som igjen påvirker vekst, derfor er det
viktig å auskultere hjerte, BT og puls, høyde og vekt. Riktig dose av metylfenidat justeres av effekt
opp mot bivirkninger, ikke ved å måle serumkonsentrasjon.
000015b7525a69d48f
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Karl er 8 år og har alltid hatt sengevætting. Han har også tendens til å tisse seg ut på dagtid. Mor er
fortvilet og tar ham med til legen. Ved klinisk undersøkelse er det normale funn. Urinstiks er normal.
Hvilke råd bør fastlegen gi til Karl og hans mor?
A

Anbefale at Karl henvises til ultralyd av urinveier og barneavdeling for utredning, behandling og
videre oppfølging
Fastlegen bør utrede og behandle i første omgang og oppfølgingen skjer primært hos fastlegen
B Anbefale forebygging av forstoppelse med et variert kosthold bestående av grovt brød, grønsaker
og rikelig væskeinntak
Klinisk undersøkelse (normal) bør inkludere vurdering av obstipasjon og da trenger man ikke
fokusere på det selvom forstoppelse ofte ses samtidig med dagenurese
C Avtale kontrolltime for å kartlegge nøyere om Karl og hans mor har noen psykososiale problemer
pga natt- og dagenuresen
Gutten bør følges opp med flere timer uansett og det er viktig å avdekke plager forbundet med
enuresen, men det trengs også konkrete behandlingsråd
D X Anbefale adekvat væskeinntak på dagtid, mindre væskeinntak på kveldstid, regelmessige
toalettbesøk og full tømming hver gang
Første behandling er å drikke nok (mange barn minsker ubevidst væskeinntak når de har
enurese), tisse regelmessig på dagtid og noe mindr eom kvelden, og å tømme seg helt ved hvert
toalettbesøk (gi seg tid nok)
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Du tilkalles til barsel for å se på et 2 timer gammelt barn. Barnet ble født til termin og hadde normal
fødselsvekt. Barnet er nå tydelig irritabel og skriker utrøstelig når du undersøker det.
Hva er den viktigste tilleggsinformasjonen du trenger i anamnesen for å kunne stille riktig diagnose på
barnet?
A

Ble mor forløst raskt per sectio eller vaginalt?
Dette er informasjon som er relevant å innhente, men ikke det som er mest vesentlig for å kunne
bestemme en riktig diagnose hos barnet som mest sannsynlig er en infeksjon
B X Har mor en aktiv infeksjon eller får hun antibiotika nå?
Hos dette barnet er det viktig å innhente informasjon om barnet har en forhøyet risiko for
infeksjon. Dersom mor har en pågående infeksjon og/eller får antibiotika er det en forhøyet risiko
for at også barnet har en infeksjon. Man bør i dette tilfellet, hvor man har en klinisk mistanke om
infeksjon, starte opp med iv antibiotika så raskt som mulig og ikke vente på svar på
infeksjonsparameter.
C Hvor høye er infeksjonsparameter hos dette barnet?
Infeksjonsparameter som CRP stiger ofte først etter noe tid, CRP ved 2 timers alder kan være
negativ på tross av bestående infeksjon.
D Har barnet feber/ forhøyet temperatur ?
Forhøyet temperatur/feber kan barnet ha fått fordi mor har feber og barnet har ligget inntil mor
eller for godt innpakket slik at man får inntrykk av for høy temperatur. Nyfødte har en umoden
temperaturregulering.
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Marianne er ei 2 måneder gammel jente. Hun kommer sammen med mor til deg som
helsestasjonslege på grunn av varierende mengde friskt blod i avføringen over de siste 2-3 ukene.
Avføringen er ellers bløt med normale tømminger og jenta virker ikke å ha magesmerter. Marianne
fullammes, er blid ved undersøkelsen og normalutviklet. Hun har normal vektøkning og lengdevekst.
Du tenker at det mest sannsynligvis er snakk om en allergisk proktitt.
Hva gjør du videre?
A

Videre utredning med blodprøver og henvisning til gastroskopi
Feil svar. Gastroskopi er i utg pkt ikke indisert. Klinikken som beskrives er klassisk for en allergisk
proktitt. IBD er svært sjelden i denne alderen. Ved IBD i denne alderen ville man dessuten ha
forventet et betydelig dårligere barn.
B Ingen spesiellt tiltak, da det er vanlig med litt blødning fra endetarmen hos spedbarn
Feil svar. Spedbarn skal ikke blø fra endetarmen over lengre perioder.
C X Tar blodprøver med IgE mot kumelk, Hb og ferritin og ber mor starte opp med kumelkproteinfri
diett
Riktig svar. Det er viktig å ha lav terskel for allergitesting selv om disse allergiene oftest ikke er
IgE medierte eller blandingsreaksjoner. Viktig også med provokasjon etter 3-6 mnd da disse
barna vokser av seg allergien. Du ønsker dessuten å utelukke en anemiserende blødning hos
dette barnet og tar Hb og ferritn
D Tømmingsregime med for eksempel med microlax og oppstart med lactulose
Feil svar. Obstipasjon hos morsmelksernærte barn er sjelden og ville gitt mer uttalte symptomer
med fissurer som kan gi blødninger. Mor forteller ikke om endring i avføringsmønster.
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Pasienten er en 6 år gammel gutt av utenlandsk opprinnelse som behandles for HIV. Han har hatt god
effekt av behandlingen. Ved dagens kontroll er det normal klinisk undersøkelse. Dagens HIVkonsentrasjon i blod er <50 viruskopier/ml.
Hva tror du dagens lymfocytt-telling viste (CD4+)?
A X CD4+ > 350 - 500 x 109/L
Han er velbehandlet og da er CD4+ trolig høyt til normalt
B CD4+ < 250 x 109/L
Han er velbehandlet og da er CD4+ trolig høyt til normalt
C CD4+: 251 - 350 x 109/L
Han er velbehandlet og da er CD4+ trolig høyt/normalt
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Petter er en 7 måneder gammel, tidligere frisk gutt. Han fikk oppkast og diare for seks dager siden.
Siste døgn har det kommet blodflekker og slim i avføringen. Han har også blitt slappere og drikker lite.
Mor tar ham med til fastlegen hvor han er blek, puls 140/minutt, temperatur 37.2 grader C, litt kald
perifert, tørre lepper, og lett halonerte øyne. Petter henvises til sykehuset hvor en utredning på
akuttmottaket viser følgende:
Prøve

Resultat

ref. område

CRP

27 mg/L

<5 mg/L

109/L

Leukocytter

16,9

Hb

7,0 g/dL

Trombocytter

120 x

4,0 – 20,0 x 109/L
10,5 – 13,1 g/dL

109/L

150 – 450 x 109/L

Kreatinin
63 mikromol/L
14 – 34 mikromol/L
Hvilken sykdom mistenker du primært, og hvilke prøver avklarer best diagnosen samme kveld?
A X Hemolytisk uremisk syndrom: LD, blodutstryk
Anemi, tromcytopeni og økt kreatinin gir mistanke om HUS. LD og ev haptoglobin undersøkes for
å se på hemolyse som årsak til anemi. Blodutstryk kan avsløre schistocytter (fragmenterte røde
blodlegemer) som er typiske ved HUS
B Akutt lymfatisk leukemi: blodutstryk, urat
C Idiopatisk trombocytopeni: ANA, blodutstryk, hemofec
D Akutt gastroenteritt: S/B, Na, K, fæcesdyrking
000015b7525a69d48f

-11-

36
Vaksinasjon mot kusma anbefales av WHO til barn i alle land.
Hvorfor?
A X Fordi kusma er en ubehagelig virusinfeksjon som kan føre til mannlig sterilitet
Rett svar
B Fordi kusma fører til akutte lammelser hos barn under epidemier
Det er polio som fører til lammelser
C Fordi uvaksinerte barn i etterforløpet av kusma har økt risiko for lungebetennelse
Det er spesielt meslinger som øker risikoen for lungebetennelse
D Fordi kusma til gravide i første trimester kan føre til malformasjoner på fosteret
Det er spesielt rubella som kan gi fosterskader ved infeksjon i første trimester
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Hans, 6 år, blir innlagt på sykehus etter fire dager med oppkast og diare. Ved innleggelsen er han
våken, men trøtt og slapp. Han har ikke tisset siste 12 timer, han har tørre slimhinner, er takykard og
har forlenget kapillær fylningstid. Han veier 22 kg i mottagelsen.
Hvor stort væsketap vil du beregne at han har?
A

4020 ml
Dette er totalt væskebehov; basalbehov og væsketap.
B X 2400 ml
Klinisk moderat dehydrering ca 10%: Normal vekt = 22/0.90= 24,4 kg. Vekttap: 2,4 kg
C 1540 ml
Dette er basalbehovet for 22 kg.
D 1158 ml
Her er det regnet mild dehydrering ca 5% med vekttap 1,16 kg. Dette er mindre sannsynlig da
han har uttalte kliniske tegn på dehydrering.
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Cirka 4% av nyfødte barn blir født med en feilstilling i underekstremitetene. Hvilken feilstilling trenger
tidlig ortopedisk behandling (gipsing)?
A

Pes calcaneovalgus
Primærbehandling er tøyning, kun gips i ekstreme tilfeller
B X Pes equinovarus
Krever aktiv behandling tidlig og gipsing inngår i tidlig behandlingsopplegg
C Metatarsus varus (adductus)
Stort sett selvkorrigerende, evt behandling avventes
D Pes planus
Vanlig plattfot trenger ikke behandling i nyfødtperioden hvis ikke tilstanden dreier seg om
congenital vertical talus som trenger behandling
000015b7525a69d48f
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Du jobber som lege i barnemottaket og tilser en kritisk syk jente som er en uke gammel. Jenta ble født
etter normalt svangerskap og hadde en normal barnelegeundersøkelse på barsel ved dag 1.
Ila de siste timene har jenta blitt raskt dårlig med hurtig respirasjon, costale og subcostale
inndragninger, hun er perifer kald, er grå-blek i huden og har en kappilær fylningstid på 3-4 sek. Du
palperer en forstørret lever og finner ingen femorale pulser. Når du lytter på hjertet hører du en lav
systolisk bilyd.
Hvilken akutt tilstand er sannsynlig med disse symptomene?
A

Hjertesvikt ved Fallots tetralogi
Feil svar
B Akutt invaginasjon
Feil svar
C X Koarktasjon av aorta
Riktig svar. I fosterlivet forbinder ductus arteriosus (DA) lungepulsåren med aorta. Babyer med en
koarktasjon/forsnevring av aorta er helt avhengig av DA for at blodet skal kunne sirkulere. Når DA
lukkes blir disse barna raskt kritisk syke med sjokksymptomer.
D Alvorlig pneumoni
Feil svar.
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Siri bor i Trondheim og er førstegangs gravid. Hun får spontane rier i uke 25 og det er truende fødsel.
Nyfødtlegene tilbyr informasjonssamtale med Siri og barnets far omkring fødsel i uke 25.
Hva vektlegger barnelegen i samtalen med paret i en slik akutt situasjon?
A

Risiko for infeksjoner og problemer med ernæring hos et så umodent barn
Dette er også viktig informasjon, men ikke det som er mest vesentlig for barnet og foreldrene ved
fødsel i uke 25
B At foreldrene kan velge å avstå fra å gi barnet intensivbehandling
Feil svar. Foreldrene kan ikke bestemme at det ikke skal gis behanding ved denne
gestasjonsalderen
C At foreldrene og legen sammen kan velge å avstå fra å gi barnet intensivbehandling
Fra gestasjonsalder 25 uker skal det gis intensivbehandling til barnet
D X Prognose for overlevelse og mulige skader ved fødsel i uke 25
I en samtale med foreldrene er dette det viktigste å vektlegge. Man vil etterstrebe å gi så god
informasjon som mulig om hvor mange av disse barna overlever og at det ved denne alderen
fortsatt er relativ høy risiko for å få komplikasjoner og varige men. Det vil dog alltid tilbys
intensivbahanling fra denne gestasjons alderen
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Du er skolelege og blir kontaktet av en lærer som forteller at hun er bekymret for en elev i klassen.
Han har siden han begynte på skolen vært urolig og bråkete og har lett for å havne i konflikt med
andre elever. Gutten er for tiden i gang med en utredning ved BUP med spørsmål om ADHD og
atferdsvansker. I dag har han havnet i en slåsskamt med en annen gutt, og etterpå hadde han grått til
læreren og sagt at han var redd for hva foreldrene ville si dersom de fikk høre om dette.
Hva ville du gjøre med en slik forespørsel?
A Du vil ringe foreldrene og fortelle hva gutten har sagt, og be om deres forklaring på dette.
B X Du vil sette deg ned med gutten og spørre hvorfor han er så redd og be ham fortelle hvordan han
har det hjemme?
Dette kan være den gyldene anledningen til å få mer informasjon om hjemmesituasjonen, og bør
derfor benyttes.
C Du vil sende bekymringsmelding til Barnevernet.
Dette kan også være riktig, men først etter at man har prøvd å kartlegge og snakke med gutten.
D Du vil sende et brev til BUP, hvor du ber om at de går inn på dette ved neste konsultasjon.
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Du er lege ved helsestasjon. En 1 år gammel gutt har bare den venstre testikkelen i skrotum. Du synes
å kjenne den høyre testikkelen i høyre lyske, men det er ikke mulig å melke den ned i skrotum. Hva er
riktig diagnose?
A Fimose
B X Ikke-descendert testikkel/testikkel retensjon/retentio testis
Manglende testikkel i skrotum er suspekt på ikke-descendert testikkel
C Lyskebrokk
D Hydrocele
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Du har legevakt. En 13 år gammel gutt har akutte smerter i skrotum. Smertene er kraftige og gutten er
litt kvalm. Hva er korrekt håndtering?
A Sende gutten hjem med beskjed om re-kontakt hvis smertene ikke blir bedre
B Starte antibiotikabehandling for mistenkt epididymitt
C X Mistenke testikkeltorsjon og henvise øyeblikkelig hjelp til kirurg
Akutt skrotum er suspekt på testikkeltorsjon og krever øyeblikkelig kirurgisk vurdering
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En psykisk utviklingshemming/ Kognitiv funksjonsnedsettelse skyldes oftest en skade/endring på den
umodne hjernen. I hvilken tidsperiode finner vi oftest åsaken?
A

Perinatalt
10-(40%)
B Ukjent tidspunkt
C X Prenatalt
30-80%
D Postnatalt
5-10%
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Barn som blir født med denne tilstanden trenger ofte to operative inngrep i nyfødtperioden. Det ene er
å lukke huddefekten. Hva er årsaken til den andre kirurgiske prosedyren?
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A Hoftedysplasi
B X Hydrocefalus
85-90% vil utvikle hydrocephalus. De fleste vil trenge en shunt-operasjon tidlig etter fødselen
C Tjoret marg/Tethered cord
D Klumpfot/ Pes equinovarus
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Luftveisinfeksjoner er ofte årsak til sykdom i småbarnsalderen.
Hva er den hyppigste årsaken til pneumoni hos barn under 5 år?
A
B

Haemophilus influenzae
Mycoplasma pneumoniae
Er en hyppig årsak til pneumoni hos bar eldre enn 5 år
C X RS- og andre luftveisvirus
Det viser de fleste studier
D Pneumokokker
Gir pneumoni i alle aldersgrupper
000015b7525a69d48f
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En 14 år gammel gutt opdager at han tisser rødt. Han har hatt en slik episode før. Han har også hatt
lav feber et par dager og smerter i ryggen, men det er ikke ondt å tisse. Undersøkes hos fastlegen
som finner normalt blodtrykk, ingen smerter ved palpasjon av abdomen eller på ryggen. I en
midtstråleurin prøve finnes +4 røde, +1 hvite, +1 protein og nitritt negativ. Mikroskopi av urinen viser
relativt mange normale røde blodlegemer, få hviteblodlegemer, flere kornede sylindre og enkelte røde
blodlegeme sylindre. Etter et par dager er det ingen vekst i urinen.
Hvilke tiltak bør fastlegen gjøre først?
A X Henvise ultralyd nyrer/urinveier, utrede med kreat, hb, hvite, trc, karbamid, IgA
Residiverende episoder med makroskopisk hematuri uten oppvekst i urinprøve vekker mistanke
om nyrepatologi hvor tumor bør utelukkes med ultralyd og blodprøvene tas for å secreene bl.a. for
nyrefunksjon
B Skrive resept på amoxicillin for en ukes kur og urinprøve kontroll hos fastlegen
Uten vekst i en adekvat innsamlet urinprøve er vanligvis urinveieinfeksjon utelukket og andre
årsaker til makrokospisk hematuri må søkes
C Henvise ultralyd nyrer og urinveier og gi antibiotika kur med amoxicillin 7 dager
Ultralyd er viktg for å utelukke tumor, men gutten har trolig ikke UVI og trenger ikke amoxicillin
D Skrive resept for pivmeccillinam for en ukes kur og urinprøve kontroll hos fastlegen
Uten vekst i en adekvat innsamlet urinprøve er vanligvis urinveieinfeksjon utelukket og andre
årsaker til makrokospisk hematuri må søkes
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Hva er den vanligste årsak til anemi hos barn?
A

Hemolyse
Hemolytisk anemi forekommer, men er sjeldnere enn jernmangelanemi og infeksjonsutløst anemi.
B X Infeksjoner
Barn har relativt hyppig luftveisinfeksjoner og en sekundær lett anemi er nokså vanlig.
C Jernmangel
Jernmangelanemi er vanlig, men infeksjonsutløst anemi er vanligere
D Vitamin B12 mangel
B12 mangel er sjelden hos barn. Kan sees ved cøliaki eller andre malabsorpsjonstilstander
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Det kommer et 2 år gammelt barn til deg på barnepoliklinikken med symptomer som passer best med
diagnosen cøliaki.
Hvordan går du videre i diagnostikken?
A

Kun gentester for HLA-DQ2 og HLA-DQ8
Feil svar. En stor andel av befolkningen som ikke har cøliaki er HLA-DQ 2 eller 8 positive
B Gastroskopi med tynntarmsbiopsi
Feil svar. Dette er en invasiv undersøkelse som ikke er indisert som første utredning før det er
gjort videre utredning med bla serologiske tester. Dette og generell utredning er viktig også ift
differential diagnostikk.
C Eliminasjon av gluten og så provokasjonstest er diagnostisk
Feil svar. Skal aldri gjøres ved mo cøliaki
D X Serologisk test med anti-vevstransglutaminase IgA og deaminert gliadin IgA
Riktig svar. Hvis a-vevstransglutaminase IgA (a-TG2) er patologisk forhøyet, men mindre enn 10
ganger forhøyet, er det aktuelt med gastroskopi med tynntarmsbiopsier. Hvis a-TG2 er med enn
10 ganger forhøyet tas ytterligere antistoffer (ny a-TG2 og a-Endomysium test) samt HLA-DQ 2
og 8 typing. Diagnosen kan evt stilles utfra dette uten tynntarmsbiopsier hos barn og unge.
000015b7525a69d48f
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Pediatrisk Inflammatorisk tarmsykdom (IBD) er relativt sjeldent, men med økende insidens globalt ila
de siste desenniene.
Hvilket utsagn om behandling i denne aldersgruppen er riktig?
A

Antibiotika behandling (feks metronidazol) i faser med akutt symptom forverring
Antibiotika behandling med Ciprofloxacillin eller etronidazol er aktuelle ved Crohn's sykdom som
tilleggsbehandling, men antibiotika brukes ikke som akutt behandling
B X Førstevalg ved ulcerøs kolitt er et 5-ASA preparat. Ved alvorlig sykdom er steroider indisert
Riktig svar. Ved IBD er det viktig å starte behandling raskest mulig for å bekjempe betennelsen i
den akutte fasen (indusere remisjon) og siden forebygge nye oppbluss (vedlikeholde remisjon)
C Kortidsbehandling i akuttfasen med TNFa-hemmere
TNFa-hemmere har potensielt alvorlige bivirkninger og brukes oftest når andre medikamenter
ikke har effekt. Dette medikamentet brukes ikke som korttidsbehandling og sjelden i akuttfasen
D Behandling av IBD hos barn gjøres kun gjennom kostregulering
Eksklusiv enteral nutrisjon brukes for å indusere remisjon ved Crohn's sykdom hos barn og unge,
men brukes ikke for å vedlikeholde remisjon og har ingen rolle ved ulcerøs kolitt
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En ung mann på 18 år kontakter legekontoret og lurer på om hans testikler er normale. Han fikk et kne
i scrotum under fotballspill for 2 uker siden og synes nå den ene testikkelen er større enn tidligere. Du
undersøker pasienten og finner at høyre testis er større, men overflaten er helt jevn.
Hva bør du gjøre?
A

Tar blodprøvene HCG, AFP for å utelukke testiscancer.
Pasienten kan ha testiscancer uten at blodprøver er forhøyet.
B Forklarer pasienten at det nok har blitt litt hevelse i testikkelen pga sparket og at dette går over
etter noen uker.
Hevelse kan tilkomme ved traume, men cancer må utelukkes.
C Forklarer at ulik størrelse på testiklene er helt normalt.
Ulik størrelse kan man normalt finne, men denne pasienten må tas på alvor og cancer utelukkes.
D X Henviser til UL av scrotum for å utelukke testiscancer.
Dersom en ung mann mener at hans testis er forstørret, må cancer testis utelukkes selv om
annen mulig årsak kan foreligge.
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Hans (22), innlegges urologisk avdeling pga en hard tumor på 3 cm i venstre testikkel. Ultralyd
scrotum viser en solid intra-testikulær lesjon på 3 cm i venstre testikkel. CT abdomen viser en 23 mm
stor lymfeknute til venstre for aorta abdominalis cirka 2 cm caudalt for venstre nyrevene. CT thorax
normal. Det utføres venstresidig orchiektomi. Du finner følgende blodprøvesvar:
HCG

100 IE/L

ref 0-3 IE/L

AFP

100 kIE/L

ref 0-6 kIE/L

LD

150 U/L

ref 105-205 UL
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Hvilket svaralternativ er korrekt med henblikk på både diagnose, klinisk sykdomsstadium (Royal
Marsden klassifikasjon) og supplerende behandling?
A

Testikkelkreft av nonseminom type i klinisk sykdomsstadium II A, som kan observeres i første
omgang. Ved vekst av retroperitoneale lymfeknuter gis kjemoterapi.
Hans har sykdomsstadium II B, som trenger rask start av kjemoterapi
B
Testikkelkreft av nonseminom type i klinisk sykdomsstadium II B som innen 6 uker må opereres
med et venstresidig retroperitonealt lymfeknutetoilett.
Nonseminom i klinisk stadium II B skal ha kjemoterapi initialt. Retroperitonealt lymfeknutetoilett
gjøres utføres ikke primært, med sekundært etter kjemoterapi.
C Testikkelkreft av seminom type i klinisk sykdomsstadium II B, som trenger supplerende onkologisk
behandling med stråleterapi mot retroperitoneale lymfeknuter
Hans har testikkelkreft av typen nonseminom pga tumormarkøren AFP er forhøyet. AFP er aldri
forhøyet ved rent semonom
D X Testikkelkreft av nonseminom type i klinisk sykdomsstadium II B som behandles med 3-4 kurer
med kjemoterapi, etterfulgt av et venstresidig retroperitonealt lymfeknutetoilett.
Dette er behandlingen som anbefales av SWENOTECA (Swedish Norwegian Testicular cancer
Group) og European Urological Association
E
Testikkelkreft av nonseminom type i klinisk sykdomsstadium II B som trenger supplerende
behandling med kjemoterapi etterfulgt av stråleterapi mot retroperitoneale lymfeknuter.
Hans har sykdomsstadium II B av nonseminom type testikkelkreft som skal ha 3-4 kurer
kjemoterapi etter orchiektomi. Kjemoterapi skal etterfølges av retroperitonealt lymfeknutetoilett og
IKKE av stråleterapi mot retroperitoneum
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Hvilket utsagn er riktig for behandling av nyrestein?
A

Steiner i nyrebekkenet behandles vanligvis med PCNL (perkutan nefrolitotomi).
Gjelder bare store steiner.
B Steiner i nyrebekkenet behandles oftest med ESWL (extracorporeal shock wave lithotripsy) og
kjemolyse.
Kjemolyse brukes vanligvis ikke.
C X ESWL er den mest brukte prosedyren for behandling av nyrestein.
ESWL er mest brukt men vi gjør stadig mer URS med steinknusing og fjerning.
D Steiner på 4mm i nyrebekkenet behandles vanligvis med laser.
Så små steiner behandles vanligvis ikke. De kan passere spontant.
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En 60 år gammel mann kommer til deg på fastlegekontoret. Han er sjelden hos lege men nå er han
sendt avgårde av sin kone som synes det nå er på tide at han får sjekket prostataen sin, naboen har
nemlig fått prostatakreft. Han er symptomfri. Hva er Helsedirektoratets anbefalinger om PSA testing
hos ellers friske menn uten arvelig belastning?
A X Rutinemessige PSA-målinger ved generelle helsekontroller er ikke anbefalt.
Det er ingen land som anbefaler screening med PSA da dette er en test som ikke er spesifikk for
prostatakreft og der behandlingen av kreftsykdommen ikke sikert reduserer dødligheten av
sykdommen.
B PSA test bør tilbys alle menn som oppsøker lege for å oppdage tidlig prostatakreft.
C Helsedirektoratet i Norge anbefaler organisert PSA screening til alle menn over 50 år.
D Rutinemessige PSA målinger er anbefalt hos menn over 70 år med forventet levetid over 10 år.
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For å sikre diagnosen prostatakreft er man nødt til å ta biopsier via endetarmen. Dette utføres i
lokalbedøvelse ved urologisk poliklinikk. Hvilket svar er riktig om denne prosedyren?
A

Prosedyren utføres for det meste dagkirurgisk i spinal bedøvelse med transperineal tilgang for å
unngå infeksjoner.
Transperineal tilgang gir reduksjon i infeksjoner men brukes vanligvis hos de med lukket
endetarm eller stor infeksjonsfare.
B Man tar to-tre ultralydsguidete vevsprøver mot område som man har palpert som tumorsuspekt
ved rektal palpasjon.
Ultralydveiledet biopsi utføres systematisk da mange tumores ikke er palpable.
C X Målrettet biopsering mot MR-funn finner flere signifikante og færre insignifikante tumores.
Ny prospektiv studie med målrettet biopsering viser at man klarer å redusere antallet
insignifikante cancere, men også øke de signifikante cancrene.
D Man tar vanligvis 20 systematiske biopsier ved hjelp av ultralyd, for å sikre at hele prostata er
nøyaktig undersøkt.
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Hvilket utsagn er riktig for blærecancer?
A

Carcinoma in situ (cis) i blæren behøver ingen ytterligere behandling etter TURB
Cis i blæren skal behandles med BCG. 50% utvikler seg til muskelinvasiv blærekreft ubehandlet
B Blærekreft rammer eldre kvinner og menn likt.
Langt flere menn enn kvinner får blærekreft. ca 3:1.
C X Muskelinvasiv blærecancer har 50% 5 års overlevelse
regnes som en aggresiv sykdom
D Unge menn med synlig blod i urinen har ofte blærekreft.
Blærekreft er svært uvanlig hos unge menn
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PSA står for prostata spesifikt antigen. Denne prøven er mye debattert og bruken av PSA i
diagnostikken av prostatakreft er ikke uten problemer. Hva er den viktigste ulempen med PSA testen?
A

Det finnes ingen sikker nedre cut-off grense og infeksjonsrisiko ved prøvetaking er stor.
Det er riktig at det ikke finnes en nedre grensverdi der du kan vare helt trygg at man kan utelukke
prostatakreft. Men da det er en blodprøver er infeksjonsrisikoen veldig liten
B PSA er en dyr test der kost-nytte effekten ikke er validert.
PSa testen er ikke dyr men kosekvensen av at ta en unødvendig PSA kan bli dyr.
C Det er vist at PSA screening ikke reduserer prostatakreftspesifikk overlevelse.
PSA screening reduserer prostatakreftspesifikk mortalitet men ikke overall survival.
D X PSA er ikke spesifikt for prostatakreft og benigne tilstander gir også forhøyede verdier.
Infeksjon, kateterbruk, prostatitt, BPH for å nevne noen sykdommer gir forhøyet PSA.
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En ung mann på 24 år oppsøker deg på legekontoret. Han har i flere uker hatt smerter i ryggen. Ved
undersøkelse sitter smertene litt høyt baktil i flanken. Smertene er konstant lett murrende. Siden det
ikke har blitt noe bedre ønsker han undersøkelse. Han driver styrketrening et par ganger i uken og er
tidligere frisk. Hvilken undersøkelse tenker du er viktigst av følgende:
A

UL av nyrer
Kan være indisert om testis er ok.
B Trendelenburgs test
Ok om testiscancer ikke er aktuelt.
C X Klinisk undersøkelse av testikler
Pasienten er i riktig aldersgruppe for testiscancer som ved metastaser kan debutere som
ryggsmerter. Dette er den alvorligste differesialdiagnosen og må kunne elimineres.
D Urin stix
Kan man godt ta om testiscancer ikke er aktuelt.
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En ung jente på 17 år kommer igjen til deg på fastlegekontoret.Hun har siste året hatt en fast
kjæreste. Hun har gjennom dette året oppsøkt deg 3 ganger på grunn av cystitt som effektivt ble
behandlet med 3 dagers Selexidkur.Hun har nå mor med og har på nytt plager. Mor er bekymret og
ønsker grundigere undersøkelse. Hva gjør du?
A

Siden pasienten nå kommer for 4. gang henviser du til urologisk utredning med cystoskopi og
urodynamikk.
Unge kvinner har ofte en periode med cystitter når seksuallivet starter. Dette behandles med
korte antibiotikakurer og gode råd om hygiene og går seg til over tid. Utredning kun om dette
varer i flere år eller dersom behandlingen ikke virker.
B Du forklarer at mange unge kvinner får residiverende infeksjon når de får et aktivt seksualliv og at
dette vanligvis går seg til over tid. Du sender urin til bakterologisk dyrkning og henviser til
cystoskopi siden plagene har vart så lenge.
Cystokopi er ikke indisert. Man finner så godt som aldri noe galt hos denne pasientgruppen ved
cystoskopi.
C X Du forklarer at mange unge kvinner får residiverende infeksjon når de får et aktivt seksualliv og at
dette vanligvis går seg til over tid. Du sender urin til bakterologisk dyrkning. Gir 3 dagers kur med
Selexid .
Siden behandlingen har vært effektiv med kun korte kurer så er det greit å fortsette med denne
tilnærmingen. Gode råd har du selvsagt gitt tidlgere.
D Du gir på nytt Selexid, 3 dagers kur og henviser til cystoskopi.
Cystoskopi ikke indisert her.
000015b7525a69d48f

60
En mann på 85 år oppsøker legekontoret pga vannlatingsplager. Han må opp to til 3 ganger om
natten. Du finner forstørret prostata og er usikker på om prostata kan være litt hard og suspekt på
prostatakreft.
Hva vil du gjøre med denne pasienten?
A

Du tar PSA og henviser pasienten til pakkeforløp prostatakreft.
Pakkeforløp prostatakreft er for pasienter hvor kurativ behandling er indisert eller hvor rask
utredning pga metastaser er viktig.
B Du sjekker PSA og bestiller CT av urinveiene for å få en best mulig oversikt over både prostata og
urinblære.
PSA er ikke nødvendig å ta i første omgang. Dersom man mistenker metastaserende
prostatakreft, er det riktig å ta PSA på menn over 80 år. CT brukes ikke for visualisering av
prostata.
C Du sjekker PSA og bestiller MR av prostata for å utrede om pasienten har prostatakreft.
Dersom pasienten ikke har symptomer på metastaserende prostatakreft er utredning ikke indisert.
MR prostata skal dessuten bestilles av urolog.
D X Du forelår for pasienten å forsøke medikamentell behandling for BPH.
Her er det riktige å forholde seg til pasientens plager som er nocturi.
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En pasient legges inn med feber og raskt økende s-kreatinin verdier (stiger fra 300 til 600 i løpet av 3
dager). Han har periodevis hoste og rapporterer om hemoptyse. Blodprøvesvaret viser tydelig positiv
c-ANCA (Anti Neutrofilt Cytoplasmatisk Antistoff).
Hvilken sykdom er dette mest forenlig med?
A ANCA er ikke spesifikk i denne situasjonen og kan ikke tillegges vekt
B X Granulomatøs polyangitt (tidligere kalt Wegners granulomatose)
ANCA er rel spesifikk for denne tilstanden. Good pasture og lupus passer ikke.
C Goodpastures syndrom
D Systemisk lupus erytematosus (SLE)
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Ved kronisk nyresykdom kan pasienten utvikles en anemi.
Hvordan vil en slik anemi vanligvis være karakterisert ved vanlige laboratorie parametre?
A X Normokrom og normocytær
Anemien oppstår pga redusert erytropoietin produksjon i nyre slik at produksjonen i margen er
hemmet. Det kan være et relativt innslag av jern mangel / ekstra behov for jern når man starter
behandling med EPO, men dette gir seg ikke utslag i celle indexene.
B Hypokrom og mikrocytær
C Megaloblastanemi
D Makrocytær
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En hjemmeboende 83 år gammel mann har fått påvist høyt blodtrykk ved flere kontroller. BT er i
gjennomsnitt 165/85. Han bruker ingen andre medisiner enn litt paracet for ryggsmerter.
Hva er behandlingsmålet for denne pasienten?
A Ingen behandling indisert hos en så gammel pasient som er uten kjent hjertekar sykdom
B X 150/90
Behandlings målet er vanligvis <140/90 hos pasietner under 80 år. Hos pasienter over 80 må man
utvise skjønn, men gamle pasienter har like god effekt, og et behandlingsmål på 150/90 angis i de
fleste guidelines nå for denne gruppen
C 130/80
D 140/90
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En 25 år gammel mann har hatt type 1 diabetes siden 2-årsalderen og har siden tenårene vært dårlig
regulert med HbA1c liggende rundt 9%. Han har nå utviklet retinopati og fastlegen måler ved
årskontrollen nå nytilkommet høyt BT 156/98 og nytilkommet funn på urinprøvene.
Urinprøver viser følgende:
u-kreatinin 5,89 mmol/l
u-albumin/kreatinin ratio 145 mg/mmol (ref. 0-3)
u-glukose neg
u-albumin 3+
u-blod 3+
u-leukocytter neg
u-nitritt neg
u-albumin 853 mg/l (ref. 0-25)
Ny kontroll bekrefter både høyt blodtrykk og urinfunn
Hvilket tiltak er riktigst hos ham?
A

Starte behandling med ACE-hemmer eller angiotensin 2-blokker for å redusere utviklingen av
mikrovaskulær nyreskade
B X Henvise til nefrolog og evt. biopsi da han kan ha en annen tilstand enn diabetisk nyreskade
riktig, albuminuri øker langsomt ved diabetes, og ved nytilkommet høygradig albuminuri OG
hematuri må man mistenke annen genese enn diabetes
C Intensivere blodsukkerkontroll og starte behandling med ACE-hemmer eller angiotensin 2-blokker
for å redusere utviklingen av mikrovaskulær nyreskade
D Intensivere blodsukkerkontrollen ytterligere for å redusere utviklingen av mikrovaskulær
nyreskade
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En 45 år gammel mann med kjent type 2 diabetes har fått påvist hypertensjon hos fastlege,
gjennomsnittlig blodtrykk målt ved to konsultasjoner er 178/107. Han er noe overvektig, veier 98 kg og
er 178 cm høy, tilsvarende BMI 31. Han røyker ikke og fremstår i god allmentilstand.
Hva er riktigst å gjøre først?
A

Bekrefte hypertensjon med 24-timers blodtrykksmåling
Overvektig diabetiker, stor sannsynlighet at han har hypertensjon, intet i angitte anamnese som
tilsier at BT ikke er reelt
B Starte livsstilsintervensjon og kartlegge kardiovaskulær risiko, ny kontroll om ca to måneder
C X Starte livsstilsintervensjon, antihypertensiv behandling med ACE-hemmer eller angiotensin 2antagonist og kartlegge kardiovaskulær risiko, ny kontroll om ca to uker
Kilde: Journal of Hypertension 2013, 31: 1281-1357
D Henvise ham til nefrolog for oppfølging i spesialisthelsetjenesten
Problemstillingen kan håndteres i primærhelsetjenesten
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En 70 år pasient legges inn med raskt progredierende glomerulonefritt og hemoptyse. Blodprøvesvaret
viser positiv c-ANCA (anti neutrofilt cytoplasmatisk antistoff), og diagnosen Nekrotiserende polyangitis
(Wegener) bekreftes ved nyrebiopsi.
Hvordan bør man behandle denne pasienten?
A X Høydose steroider + cyclofosfamid (cytostatikum) i 3 mnd og deretter overgang til annen
immunosuppresjon
Dette er nå etablert som standard behandling. Kun steroider vil føre til resdiv ila få måneder.
Også rel gamle pasienter tåler denne behandlingen rel bra.
B Høydose steroider hver annen dag i 6 mnd
C Høydose ACE hemmer + diuretika
D Ingen behandling aktuelt pga høy alder
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Hvilken av de nevnte tilstander er hyppigste årsak til sekundær hypertensjon?
A Høyt stoffskifte
B X Hyperaldosteronisme
Forekomsten er trolig 5-10% av alle med hypertensjon i den generelle befolkning. De andre
alternativene er mye sjeldnere, trolig <1% alle sammen
C Økt produksjon / nedsatt nedbrytning av kortisol
D Pheokromocytom
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En 28 år gammel mann kommer blir henvist til medisinsk poliklinikk pga at fastlegen har funnet lett økt
serum kreatinin (115 umol/l, normalt 60-105). Prøvene er forøvrig normale bortsett fra en påfallende
lav s-bikarbonat (14 mmol/l, normalt 22-28 mmol/l). Han er ellers frisk og i fin form.
Hvilken av de følgende nyresykdommene er karakterisert ved en slik tidlig utvikling av metabolsk
acidose?
A Diabetisk nyresykdom
B Primære glomerulonefritter
C X Tubulære nyresykdommer
Dette er det mulig å resonsere seg fra til vha nyrefysiologisk kunnskap: en av nyrenes viktige
funksjoner er å reabsorbere / regeneres filtrert bikarbonat. Dette skjer i proximale tubuli, og rent
tubulære sykdommer vil derfor ha denne fenotypen.
D Nyresykdommer ved autoimmune systemsykdommer
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Hva er den viktigste årsaken til anemi ved kronisk nyresykdom stadium 4 (eGFR 15-29 ml/min)?
A Jernmangel på grunn av blødningstendens
B Jernmangel på grunn av for nedsatt absorpsjon fra tarm
C X Manglende produksjon av erytropoiese stimulerende hormon
nedsatt jern absorbsjon er aldri en relevant årsak. Nedsatt overlevelses tid og økt
blødningstendens kan være betydningsfulle årsaker ved dialysekrevende nyresvikt, men selv da
er nok manglende EPO produksjon den viktigste årsaken.
D Nedsatt overlevelsestid av erytrocytter
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Medikamenter som påvirker renin angiotensin systemet bruke hyppig og til mange problemstillinger.
Hvilke hemodynamiske effeketer har disse medikamentene på nyresirkulasjonen?
A X Afferente arteriole dilateres noe, men efferente dilateres enda mer slik at kapillær trykkes
reduseres betydelig og GFR faller
Dette er det mest riktige svaret
B Efferente arteriole kontraheres slik at intraglomerulær trykk øker og dermed øker også filtasjonen
og GFR øker
C Afferente arteriole dilateres kraftig slik at blodgjennomstrømingen øker og nyrefunksjonen bedres
D Efferente arteriole dilateres slik at GFR faller
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En mann på 70 år har type 2 diabetes, behandles med metformin x 2 pluss langsomtvirkende
insulin ved sengetid. En uke før sykehusinnleggelse fikk han feber rundt 38 grader Celsius og
influensalignende symptomer. Tilstanden forverret seg, og ved innleggelse hadde han redusert
bevissthet og uttalt dehydrering. Ved innkomst var pl-glukose 62 mmol/L (ref 4,2 - 6,3 mmol/L), Sosmol 350 (ref 289 – 305) mosmol/kg, pl-laktat 1,0 (ref 0,5 - 2,2) mmol/L, og blodgass viste bl.a. pH
7,37 (ref 7,36 - 7,44) og akt. bikarbonat 22 (ref 22 – 26) mmol/L.
Hva er diagnosen?
A

Diabetisk ketoacidose
Diabetisk ketoacidose (DKA): Nei, siden pH er > 7.30 og akt. bikarbonat er 22 mmol/L (akt.
bikarbonat er < 10 ved alvorlig DKA, 10-15 ved moderat DKA og15-18 ved mild DKA). DKA
opptrer også relativt sjelden ved type 2 diabetes.
B Laktacidose
Nei. Pl-laktat er i referanseområdet
C Influensa
Det er mulig at han hadde influensa initialt, men ved innkomst er hovedproblemet non-ketotisk
hyperosmolært koma.
D X Non-ketotisk hyperosmolært koma
Korrekt, siden pH er > 7.30, akt. bikarbonat er >15 mmol/L, og pl-glukose og se-osmolalitet begge
er svært forhøyet
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Du er fastlege for en 47 år gammel kvinne med nyoppdaget type 2 diabetes. Hun ønsker å vite om hun
ved diagnose av type 2 diabetes allerede har økt risiko for komplikasjoner i form av «åreforkalkning».
Hva svarer du henne?
A

Du svarer henne at prosessene som medfører «åreforkalkning» (makrovaskulære
komplikasjoner) ved type 2 diabetes hos de fleste pasienter starter omtrent ved diagnose av type
2 diabetes
Feil svar. Prospektive studier har vist betydelig økt risiko for makrovaskulær sykdom hos personer
med et forstadium til type 2 diabetes, «impaired glucose tolerance», som kan forutgå diagnosen
type 2 diabetes med flere år.
B Du svarer henne at prosessene som medfører «åreforkalkning» (makrovaskulære
komplikasjoner) ved type 2 diabetes kun starter hos de pasientene som har dårlig
blodsukkerregulering etter diagnosen type 2 diabetes
Feil svar. Prospektive studier har vist betydelig økt risiko for makrovaskulær sykdom hos personer
med et forstadium til type 2 diabetes, «impaired glucose tolerance», som kan forutgå diagnosen
type 2 diabetes med flere år.
C X Du svarer henne at prosessene som medfører «åreforkalkning» (makrovaskulære
komplikasjoner) ved type 2 diabetes hos de fleste pasienter starter flere år før diagnose av type 2
diabetes
Riktig svar. Prospektive studier har vist betydelig økt risiko for makrovaskulær sykdom hos
personer med et forstadium til type 2 diabetes, «impaired glucose tolerance», som kan forutgå
diagnosen type 2 diabetes med flere år. Kilder: Laakso M, Atherosclerosis 137 Suppl. (1998)
S65–S73; Nathan DM. N Engl J Med. 2002;347:1342-1349; Ramlo-Halsted BA et al, Clinical
Diabetes Vol 18, 2000
D Du svarer henne at prosessene som medfører «åreforkalkning» (makrovaskulære
komplikasjoner) ved type 2 diabetes hos de fleste pasienter starter flere år etter diagnosen type 2
diabetes
Feil svar. Prospektive studier har vist betydelig økt risiko for makrovaskulær sykdom hos personer
med et forstadium til type 2 diabetes, «impaired glucose tolerance», som kan forutgå diagnosen
type 2 diabetes med flere år.
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En mann på 57 år har moderat nedsatt nyrefunksjon med eGFR 42 ml/min/1.73 m2 etter gjennomgått
glomerulonefritt flere år tidligere. Han har etter dette brukt ACE-hemmer pga hypertensjon. Han har
nyoppdaget type 2 diabetes og trenger blodsukkersenkende behandling da omlegging av kost og
levevaner ikke er tilstrekkelig. Kan han starte med metformin, og hva er eGFR grensen for oppstart
med metformin?
A

Han kan starte med metformin. Behandling med metformin kan startes ned til eGFR 20 ml/
min/1.73 m2
Ikke riktig. Kilde: Nasjonale faglige retningslinjer for diabetes 2017 og SLVs preparatomtale:
Metformin skal ikke startes ved eGFR < 45 ml/min/ 1.73 m², men pasienter som allerede står på
metformin kan fortsette med redusert dose ved synkende eGFR inntil eGFR = 30 ml/min/ 1.73 m²,
hvor metformin skal seponeres.
B X Han kan ikke starte med metformin. Behandling med metformin skal ikke startes ved eGFR < 45
ml/min/1.73 m2
Riktig svar. Kilde: Nasjonale faglige retningslinjer for diabetes 2017 og SLVs preparatomtale:
Metformin skal ikke startes ved eGFR < 45 ml/min/ 1.73 m², men pasienter som allerede står på
metformin kan fortsette med redusert dose ved synkende eGFR inntil eGFR = 30 ml/min/ 1.73 m²,
hvor metformin skal seponeres.
C Han kan starte med metformin. Behandling med metformin kan startes ned til eGFR 30 ml/
min/1.73 m2
Ikke det mest korrekte svaret. Kilde: Nasjonale faglige retningslinjer for diabetes 2017 og SLVs
preparatomtale: Metformin skal ikke startes ved eGFR < 45 ml/min/ 1.73 m², men pasienter som
allerede står på metformin kan fortsette med redusert dose ved synkende eGFR inntil eGFR = 30
ml/min/ 1.73 m², hvor metformin skal seponeres.
D Han kan ikke starte med metformin. Behandling med metformin skal ikke startes ved eGFR < 60
ml/min/1.73 m2
Ikke riktig. Kilde: Nasjonale faglige retningslinjer for diabetes 2017 og SLVs preparatomtale:
Metformin skal ikke startes ved eGFR < 45 ml/min/ 1.73 m², men pasienter som allerede står på
metformin kan fortsette med redusert dose ved synkende eGFR inntil eGFR = 30 ml/min/ 1.73 m²,
hvor metformin skal seponeres.
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En 56 år gammel ellers frisk kvinne blir innlagt med nyoppdaget type 2 diabetes Hun har fastende
blodsukker 19 mmol/l (referanseområde i plasma 4,2 - 6,3 mmol/l) og HbA1c 11.2% (referanseområde
4,3 - 5,6 %), normal nyrefunksjon med eGFR 95 ml/min/1.73 m2. Hun er tørst og har polyuri. Hvilken
initial behandling er mest egnet for denne pasienten?
A

Metformin med startdose 500 mg x 1 og opptrapping av dosen etter 3-4 dager.
Ikke det mest korrekte svaret. Ved HbA1c ≥ 10% og/eller blodsukker ≥ 16-17 mmol/l samt
symptomer på hyperglykemi må man vurdere insulinbehandling i tillegg til metformin, og man
starter da som regel med middels langsomtvirkende insulin ved sengetid. Etter hvert som
glukosetoksisiteten avtar, og metformin trappes opp, kan insulin reduseres og vurderes seponert.
Kilder: Nasjonale faglige retningslinjer for diabetes 2017 og ADA Guidelines 2017, Diabetes Care
Volume 40, Supplement 1, January 2017
B X Metformin med startdose 850 mg x 1, med opptrapping av dosen etter 3-4 dager, og i tillegg
middels langsomtvirkende insulin ved sengetid
Riktig svar. Ved HbA1c ≥ 10% og/eller blodsukker ≥ 16-17 mmol/l samt symptomer på
hyperglykemi må man vurdere insulinbehandling i tillegg til metformin, og man starter da som
regel med middels langsomtvirkende insulin ved sengetid. Etter hvert som glukosetoksisiteten
avtar, og metformin trappes opp, kan insulin reduseres og vurderes seponert. Kilder: Nasjonale
faglige retningslinjer for diabetes 2017 og ADA Guidelines 2017, Diabetes Care Volume 40,
Supplement 1, January 2017
C Middels langsomtvirkende insulin ved sengetid samt hurtigvirkende insulinanalog til frokost og
middag
Ikke korrekt. Man bør starte med metformin såfremt pasienten har normal nyrefunksjon samt i
tillegg middels langsomtvirkende insulin (NPH insulin) ved sengetid hos denne pasienten. Hvis
dette ikke er tilstrekkelig, vil man i første omgang gi NPH insulin x 2/døgn, og deretter vurdere
hurtigvirkende insulinanalog, i første omgang til det største måltidet. Kilder: Nasjonale faglige
retningslinjer for diabetes 2017 og ADA Guidelines 2017, Diabetes Care Volume 40, Supplement
1, January 2017
D Metformin med startdose 850 mg x 1 med opptrapping av dosen etter 3-4 dager.
Ikke det mest korrekte svaret. Ved HbA1c ≥ 10% og/eller blodsukker ≥ 16-17 mmol/l samt
symptomer på hyperglykemi må man vurdere insulinbehandling i tillegg til metformin, og man
starter da som regel med middels langsomtvirkende insulin ved sengetid. Etter hvert som
glukosetoksisiteten avtar, og metformin trappes opp, kan insulin reduseres og vurderes seponert.
Kilder: Nasjonale faglige retningslinjer for diabetes 2017 og ADA Guidelines 2017, Diabetes Care
Volume 40, Supplement 1, January 2017
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En 63 år gammel mann er innblandet i en bilulykke og innlegges sykehus pga. commotio og
beinbrudd. MR caput viser tumor i hypofyseområdet. MR hypofyse viser et 24 x 20 x 12 mm stort
adenom i hypofysen med stilkdeviasjon til høyre og 1-2 mm klaring til chiasma opticum.
Blodprøver viser: Prolaktin 900 mIE/L (ref. 150-400), TSH 5.5 MIE/L (ref. 0.2-4.0), Fritt T4 12.2 pmol/L
(ref. 12.0-22), IGF-1 lav i referanseområdet. Øvrige hypofysehormoner foreligger ikke.
Hva er den mest sannsynlige diagnosen?
AX
B
C
D

Ikke-funksjonelt hypofyseadenom som presser på hypofysestilken
Akromegali (veksthormonproduserende hypofyseadenom)
TSH-produserende hypofyseadenom
Makroprolaktinom
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En kvinne på 53 år har type 2 diabetes og trenger tilleggsbehandling til metformin. Hun har lest at det
er en gruppe blodsukkersenkende medikamenter som kan gi det hun kaller «syreforgiftning
» (ketoacidose) og hun ønsker ikke å starte med denne typen medikament. Hvilken
medikamentgruppe dreier det seg om?
A

GLP-1-analoger
Ikke riktig. Det er ikke rapportert risiko for ketoacidose («syreforgiftning») ved bruk av GLP-1analoger hos pasienter med type 2 diabetes
B X SLGT2-hemmere
Riktig svar. SLGT2- hemmere er under spesiell overvåkning på grunn av rapporter om økt risiko
for ketoacidose («syreforgiftning») ved nær-normalt blodsukker (euglykemisk ketoacidose) hos
pasienter med type 2 diabetes
Kilder: ADA Standards of care; Diabetes care, vol 40, supplement 1, January 2017 og Nasjonale
faglige retningslinjer for diabetes 2017
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/diabetes/seksjon?Tittel=blodsukkersenkendebehandling-og-behandlingsmal-3295#valg-av-blodsukkersenkende-legemiddel-etter-metforminved-diabetes-type-2svak-anbefaling
Diabetesforbundet. https://www.diabetes.no/leksikon/k/ketoacidose/
C Sulfonylureapreparater
Ikke riktig. Det er ikke rapportert risiko for ketoacidose («syreforgiftning») ved bruk av
sulfonylureapreparater hos pasienter med type 2 diabetes
D DPP4-hemmere
Ikke riktig. Det er ikke rapportert risiko for ketoacidose («syreforgiftning») ved bruk av DPP4hemmere hos pasienter med type 2 diabetes
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Kvinne på 55 år brakk nettopp høyre underarm da hun falt på isen. Hun har i flere år hatt
dyspepsiplager, og det er påvist øsofagitt. Hun bruker protonpumpehemmer regelmessig pga dette.
Hun blir nå henvist til bentetthetsmåling som viser osteoporose i lumbalkolumna.
Hva er førstevalg av behandling hos henne?
A

Paratyreoideaanalog (teriparatid)
Er dyrt og derfor forbeholdt de dårligste osteoporosepasientene. Må søke Helfo for å få det på blå
resept
B peroralt bisfosfonat (Alendronat)
kontraindisert pga øsofagitt da de ofte gir gastrointestinale bivirkninger
C Antistoff mot RANKL (Denosumab)
D X Intravenøst bisfosfonat (Zoledronsyre)
Siden pasienten har øsofagitt og perorale bisfosfonater kan gi gastrointestinale bivirkninger,, bør
man gi bisfosfonat iv
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En mann (45 år) oppsøker fastlegekontoret for en generell helsesjekk. Han har følt seg litt sliten den
siste tiden, men ikke mer enn vanlig de siste årene. Han er overvektig med BMI 31,7 kg/m2.
Blodprøver påviser total-kolesterol 7,6 mmol/l (3,3-6,9), fastende p-glukose 14,6 mmol/l (diabetes
≥7,0) og HbA1c 9,8 % (diabetes ≥6,5). Du konkluderer med at han har diabetes, og at type 2 diabetes
er mest sannsynlig.
Hva er første og viktigste tiltak initialt?
A X Kostholdsendring og økt fysisk aktivitet
Ved påvisning av type 2 diabetes anbefales alltid å starte med kostholdsendringer og økt fysisk
aktivitet, inkludert vektreduksjon ed overvekt. Medikamentell behandling er aktuelt i tillegg dersom
en ikke kommer til mål med dette alene, men fysisk aktivitet og kostregulering anbefales da i
tillegg videre. Metformin skal vanligvis være førstevalg når medikamentell behandling skal startes.
B Sulfonylurea tabletter
C Metformin tabletter
D Insulinbehandling (middels langsomtvirkende insulin x 2)
000015b7525a69d48f

-26-

79
Du er fastlege for en mann på 52 år med nyoppdaget type 2 diabetes. Han er ellers frisk. På hvilket
tidspunkt bør du henvise han til øyelegeundersøkelse?
A X Han bør henvises til øyelege ved diagnosetidspunkt
Riktig svar. Pasienter med diabetes type 2 bør henvises til øyelege ved diagnosetidspunkt fordi
de allerede da kan ha mikrovaskulære komplikasjoner. Kilde: Nasjonale faglige retningslinjer for
diabetes 2017
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/diabetes/seksjon?Tittel=retinopati-og-systematiskoyeundersokelse-2683#hyppighet-av-øyeundersøkelse-ved-diabetessterk-anbefaling
B Han bør henvises til øyelege 5 år etter diagnosen type 2 diabetes
Feil svar. Pasienter med diabetes type 2 bør henvises til øyelege ved diagnosetidspunkt fordi de
allerede da kan ha mikrovaskulære komplikasjoner. Kilde: Nasjonale faglige retningslinjer for
diabetes 2017
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/diabetes/seksjon?Tittel=retinopati-og-systematiskoyeundersokelse-2683#hyppighet-av-øyeundersøkelse-ved-diabetessterk-anbefaling
C Han bør henvises til øyelege 2 år etter diagnosen type 2 diabetes
Feil svar. Pasienter med diabetes type 2 bør henvises til øyelege ved diagnosetidspunkt fordi de
allerede da kan ha mikrovaskulære komplikasjoner. Kilde: Nasjonale faglige retningslinjer for
diabetes 2017
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/diabetes/seksjon?Tittel=retinopati-og-systematiskoyeundersokelse-2683#hyppighet-av-øyeundersøkelse-ved-diabetessterk-anbefaling
D Han bør henvises til øyelege 3 år etter diagnosen type 2 diabetes
Feil svar. Pasienter med diabetes type 2 bør henvises til øyelege ved diagnosetidspunkt fordi de
allerede da kan ha mikrovaskulære komplikasjoner. Kilde: Nasjonale faglige retningslinjer for
diabetes 2017
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/diabetes/seksjon?Tittel=retinopati-og-systematiskoyeundersokelse-2683#hyppighet-av-øyeundersøkelse-ved-diabetessterk-anbefaling
000015b7525a69d48f

80
22 år gammel kvinne har de siste ukene hatt influensasymptomer med feber, nattesvette og nedsatt
almentilstand. Hun har også vært plaget med ømhet på halsen. Blodprøver hos fastlegen viser: lett
forhøyet fritt tyroksin 26 pmol/L, supprimert TSH <0.01 mIE/L, betydelig forhøyet SR (110 mm) og CRP
(95 mg/L).
Hva er den mest sannlige diagnosen?
A
B
C
DX

Graves sykdom
tyreoideahormonresistens
Toksisk knutestruma
subakutt tyreoiditt
Sykdommen skyldes sannsynligvis en postinfeksiøs autoimmun prosess og forutgås ofte av en
virusinfeksjon i øvre luftveier. I mange tilfeller er symptomene på tyreotoksikose og inflammasjon
milde og kortvarige, mens noen har uttalte allmennsymptomer med høy, svingende feber og
smerter over thyreoidea som ofte stråler opp mot ørene. Kjertelen er palpasjonsøm og SR/CRP er
forhøyet
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Du er assistentlege på kirurgisk avdeling og tar i mot en pasient på poliklinikken. En 40 år gammel
pasient kommer til deg, hun har fått påvist brystkreft etter å ha fått gjort mammografi med vevsprøve.
Det oppgis at tumor måler vel 5 cm i størrelse. Det er mistenkelige funn i axillen.
Hvilken utredning bør du foreslå?
A X Du foreslår CT av collum/ thorax/ abdomen og bekken, skjelettscintigrafi og blodprøve
Svaret er best, dekker godt utredning for metastaser.
B Du foreslår røntgen av lunger, blodprøver og ultralyd av lever
C Du foreslår PET CT av caput, collum, thorax, abdomen og bekken
Svaret er dårligst. PET CT kan ikke brukes for å se etter hjernemetastaser. Og gir for mange
uspesifikke funn.
D Du foreslår CT røntgen av collum, thorax og abdomen/ bekken.
Svaret er brukbart men dekker ikke skjelett tilfredsstillende.
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Et 9 mnd gammel barn innlegges på sykehus med en udislosert kraniefraktur og subduralt hematom
etter å ha falt ut av av sofaen hjemme. Det blir i løpet av oppholdet også påvist retinale blødninger.
Hvilken tilstand bør man primært mistenke?
A
B
C
DX

Hemofili
Disseminert intravaskulær koagulasjon med påfølgende blødninger
Metabolsk sykdom
Non-Accidental Injury
Sykehistorien er suspekt, da det er omfattende skader fra et fall fra sofaen. Dette kan sikkert gå
ann hvis man er uheldig, men sammen med retina hemoraghier er dette sterkt suspekt på
barnemishandling / shaken-baby-syndrome.
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Ultralyd urinveier gjøres på et barn med høy feber, rygg/flankesmerter på venstre side og nedsatt
almentilstand, CRP 88 (normal < 5). Undersøkelsen påviser ikke forandringer i urinveiene.
Hva er mest sannsynlig diagnose?
A X Pyelonefritt
Pyelonefritt passer best med det kliniske bildet og ingen funn på ultralyd. Symptomene er ikke
typiske for akutt divertikulitt, og dette er en tilstand kun hos voksne. Ureterkonkrement er uvanlig
hos barn, og ville sannsynligvis gitt en viss grad av hydronefrose., og ikke infeksjon /
feber. Vesikouretral refluks er et funn, ikke en diagnose. Det gir i seg selv ikke aktuell klinikk,
men kan være en predisponerende faktor for blant annet pyelonefritt.
B Vesikouretral refluks
C Venstresidig ureterkonkrement
D Akutt divertikulitt
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Du er i mottak og det kommer et 8 uker gammelt barn med sprutbrekninger som har vart i et døgn.
Barnet virker dehydrert. Barnets alder og sykehistorie gir mistanke om hypertrofoisk pylorusstenose.
Hva er den beste radiologiske undersøkelsen for å bekrefte din mistanke?
A
B
C
DX

CT abdomen med peroral kontrast
Røntgen ØVD
Røntgen oversikt abdomen
Ultralyd abdomen
Ultralyd er uten ioniserende stråling, er ikke invasiv, og kan visualisere pylorusestensosen raskt
og direkte, og er derfor den beste undersøkelsen til å avdekke dette.
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Case courtesy of A.Prof Frank Gaillard, Radiopaedia.org, rID: 6351
En nyfødt gutt utviklet kort tid etter fødsel svært anstrengt respirasjon. Da vakthavende barnlege
ankom var gutten cyanotisk og takycard, med rask og anstrengt respirasjon. Like etter ble det gjort et
rtg.thorax-abdomen, og man begynte å planlegge videre behandling.
Hvordan bør man håndtere gutten videre?
A X Gutten bør overføres til barnekirurgisk avdeling for snarlig kirurgisk intervensjon.
Rtg.viser at venstre hemithorax er fylt opp av multiple områder med lav tetthet, og hjertet er
forskjøvet mot høyre. De multiple områdene med lav tetthet representerer tynntarm. Man vil
forvente å se noe tegn til luftholdig tarm i abdomen, hvilket man altså ikke ser. Man må ikke la
seg lure av den nasogastriske tuben som går ned i abdomen, da magesekken ligger her mens
resten av tarmen har herniert til venstre hemithorax. Diafragmahernie behandles kirurgisk med
lukking av diafragmadefekten.
https://www.uptodate.com/contents/congenital-diaphragmatic-hernia-in-the-neonate?source=
search_result&search=congenital%20diaphragmatic%20hernia&selectedTitle=2~44
https://radiopaedia.org/cases/congenital-diaphragmatic-hernia
B Gutten bør overføres til Rikshospitalet for snarlig lungetransplantasjon.
Man må korrigere diafragmaherniet før evt.lungetransplantasjon vil være aktuelt.
C Gutten bør overføres til barneintensiv for snarlig oppstart med endotracheal surfaktant og
antibiotika.
Surfaktant gis ved RDS, som kjennetegnes av diffuse bilaterale fortetninger som oftest er
bilaterale og noenlunde symmetriske, samt av luftbronkogram på røntgen thorax.
D Gutten bør overføres lungemedisinsk avdeling for snarlig bronkoskopisk cystepunksjon med
aspirasjon av innholdet.
Venstre hemithorax er fylt opp av multiple områder med lav tetthet. For det første vil man anta at
en væskeholdig cyste har høy tetthet. For det andre vil røntgenbildet i sin helhet tale for
diafragmahernie, med fravær av intraabdominal tynntarm, uklar avgrensning av høyre diafragma
og hjerteforskyvning mot høyre.
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Respirasjonsvansker er en vanlig årsak til at det rekvireres røntgen thorax i nyfødtperioden. Vedlagt
rtg.thorax har et karakteristisk funn som er forenelig med en av de vanligste lungekomplikasjonene i
nyfødtperioden.
Hvilken patologi viser bildet?
A

Respiratorisk distress syndrom
Gråe lunger. Relativt symmetriske, bilaterale fortetninger (matglass og retikulogranulære
komponent). Klokkeformet thoraxform.
B X Pneumothorax
Godt synlig pleura viscerale lateralt høyre hemithorax = pneumothorax. Lett sammenfall av
lungeparenchym (økte kartegninger sentralt i midt- og overlappen) (Ikke så lett å se for ikkeradiologer). Bildet viser hyperklare lungefelt basalt og lateralt høyre side. Skarpt definert
hemidiafragmakontur. = godt indirekte tegn til pneumothorax.
https://radiopaedia.org/cases/neonatal-pneumothorax
C Diafragmatisk hernie
På dette bildet ses diafragmagrensene tydelig, og det er ingenting som tyder på at tarm eller
magesekken befinner seg intrathorakalt.
D Mekoniumaspirasjon
Dette skal ha flekkviss fortetninger (konfluerende og grovretikulære drag) med asymmetrisk
distribusjon, men gjerne i basale lungefelt (=aspirasjon). Lett hyperinflasjon kan foreligge grunnet
tracheal obstruksjon med overoppblåste lunger perifert. Dette sees ikke her.
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Radiologisk lokal staging av prostatakreft er mulig.
Hvilken bildemodalitet/undersøkelse er best egnet for dette?
A X Multiparametrisk MR
Fremstiller prostatakapselen slik at man kan se evt gjennomvekst, og også innvekst i vesicula
seminalis
B PET-CT med tracer FDG
Prostata og de fleste svulstene i prostata har svært lav glukosemetabolisme og lader derfor ikke
FDG, som er en glukoseanalog
C Transrektal ultralyd
Brukes ved biopsering, men viser ikke alltid selve tumor
D CT med intravenøs kontrast
CT er generelt dårlig på å vise organkapsler og gjennomvekst av disse
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Noen ganger er det indikasjon for å undersøke urinveiene med vanlig røntgen med tanke på
konkrementer i urinveiene.
Hvilken indikasjon er viktigst for dette?
A X Kontroll av tidligere påvist stein
Kan bekrefte at steinen fortsatt er tilstede, og i så fall om den er på samme sted som tidligere
B Hos eldre pasienter hvor stråledosen har mindre betydning
Vanlig røntgen har lav stråledose, ihvertfall sammenlignet med CT
C Pasienter med kontrastmiddelallergi
Alrterativet er stein-CT hvor det heller ikke brukes røntgenkontrast
D Vurdere tettheten i steinen
Kan grovt anslås visuelt, men trenger CT for å måle tetthet
000015b7525a69d48f

89
Selv om man etter FIGO-inndelingen ikke tar hensyn til bildediagnostikk, kan man gjøre en radiologisk
vurdering av primærstadiet ved en cervix-cancer.
Hvilke(n) undersøkelse(r) er best egnet til dette?
A
B
C
DX

MR Bekken
Vaginal ultralyd
CT Thorax/Abomen/Bekken
MR Bekken og CT Thorax/Abdomen
Det er svært viktig at utbredelsen av tumor lokalt blir korrekt vurdert. Dette fordi valg av
behandlingsmetode er helt avhengig av primærstadiumet. Denne vurderingen gjøres best med
MR, fordi MR har en suveren bløtdelsoppløsning. Det er spesielt viktig å avgjøre om tumor
infiltrerer i parametriet. Ved denne undersøkelsen vurderer man også lymfeknutene i bekkenet,
selv om denne vurderingen er vanskelig og ofte bare bygger på lymfeknutenes størrelse. Man må
dessuten lete eter fjernmetastaser, og dette gjøres enklest med CT av thorax og abdomen. PETs
sin rolle i denne utredningen er ikke helt avklart enda, og tilgjengeligheten er ulik rundt omkring i
landet. Riktig svar er MR bekken og CT thorax/abdomen.
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Et 3 år gammelt barn blir utredet med MR grunnet forsinket motorisk utvikling og mistanke om medfødt
metabolsk sykdom.
Hvilken MR-teknikk kan da være spesiell verdifull i diagnostisk sammenheng?
A

PET/MR
Det finnes ingen etablerte PET-markører som er spesifikke for metabolske syndromer
B MR Perfusjon
Viser blodstrøm, mer interessant i tumor diagnostikk
C MR Volumetri (volmberegning av ulike strukturer)
D X MR Spektroskopi
Kan påvise metabolske forandringer som er spesifikke for ulike syndromer/sykdommer (eks.
Canavans)
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Bente (36 år) har makroskopisk hematuri og flankesmerter/ubehag venstre side. Ved
hematuriutredning utføres en 3-fase CT bestående av prekontrastfase, parenchymfase og
ekskresjonsfase.
Hvilke tilstander som årsak til hematuri diagnostiseres best på ekskresjonsfasen?
A Tumor i nyreparenchymet
B X Urothelial tumor
En urothelial tumor vil sees best når kontrasten fyller ut samlesystemet, og en tumor her vil kunne
sees som en kontrastutsparing. Tumor i nyren kan overses hvis den er endofytisk, stein kan
drukne i kontrasten og infeksjon også overses hvis der ikke er omkringliggede fettvevsreaksjon
indikerende underliggende infeksjon/inflammasjon.
C Konkrementer
D Infeksjon
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En 24 år gammel kvinne har hatt en forstørret tyreoidea i flere måneder. Det begynte under
svangerskap og den var øm de første ukene. Nå har hun symptomer på hypotyreose. Bildet viser et
hematoksylin-erytrosin-safran (HES)-farget histologisk snitt fra hennes tyreoidea (x600).
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Hva er diagnosen?
A X Lymfocyttær tyreoiditt (Hashimotos sykdom)
Riktig svar
B Papillært karsinom
Svaret er feil. Bildet viser follikler med Hürtlecelleforandring (apokrin metaplasi/onkocytær
metaplasi) og lymfocytt infiltrasjon
C Granulomatøs tyreoiditt
Svaret er feil. Vi finner lymfocytter ved granulomatøs betennelse, men her er det rester av follikler
med Hürtlecelleforandring (apokrin metaplasi/onkocytær metaplasi). Ingen epitelioide celler eller
andre tegn på granulomatøs betennelse.
D Hyperplasi (Graves sykdom)
Svaret er feil. Bildet viser follikler med Hürtlecelleforandring (apokrin metaplasi/onkocytær
metaplasi) og lymfocytt infiltrasjon. Det er ingen tegn til hyperplastiske follikelepitelceller. Det er
ingen kolloid.
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En 35 år gammel mann blir operert på grunn av en testistumor. Du er fastlege og mottar kopi av svar
fra patologisk avdeling etter operasjon. Det er oppgitt at han har en germinalcelletumor. Pasienten er
nå hos deg og har en del spørsmål om diagnosen.
Hvilket utsagn er riktig?
A X Retinert testis predisponerer for germinalcellesvulster
Det finnes flere ulike undergrupper germinalcellesvulster, for eksempel seminomer, teratomer,
embryonalt karsinom.
B Det finnes bare en type germinalcellesvulst (teratom)
C Testislymfomer klassifiseres som germinalcellesvulster
D Benigne svulster i testis kalles germinalcellesvulster
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En 55 år gammel kvinne har en 3 cm i diameter tumor i det venstre brystet. Den fjernes kirurgisk og
bildet viser et hematoksylin-erytrosin-safran (HES)-farget histologisk snitt fra tumoren (x600).
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Hvilken diagnose passer best med funnene på bildet?
A

Fibroadenom
Dette er feil svar. Et fibroadenom er en velavgrenset, benign tumor som består av en stromal
komponent og en epitelial komponent. Den stromale komponenten er dominerende.
B Duktalt karsinom in situ (DCIS)
Dette er feil svar. Bildet viser grupper av atypiske epiteliale celler som vokser (infiltrerer) mellom
kollagenfibrene i stromaet. Dette betyr at de atypiske cellene har brutt gjennom basalmembranen
(BM). En intakt BM er en forutsetning for å stille diagnosen DCIS.
C X Infiltrerende karsinom
Dette er riktig svar.
D Lobulært karsinom in situ (LCIS)
Dette er feil svar. Bildet viser grupper av atypiske epiteliale celler som vokser (infiltrerer) mellom
kollagenfibrene i stromaet. Dette betyr at de atypiske cellene har brutt gjennom basalmembranen
(BM). En intakt BM er en forutsetning for å stille diagnosen LCIS.
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Du er fastlege og får svar om at en pasient som du har henvist (kvinne, 60 år) har fått påvist hyperplasi
med atypi i endometriet (tidligere kalt kompleks hyperplasi med atypi).
Hvilket utsagn om diagnosen er riktig?
A
B
C
DX

Diagnosen er den samme som adenokarsinom
Diagnosen er en seksuelt overførbar sykdom
Diagnosen forekommer ofte hos ungdommer
Diagnosen medfører at pasienten må kontrolleres
Endometriehyperplasi med atypi (tidligere kalt kompleks hyperplasi med atypi) kan utvikle seg
videre til adenokarsinom, og pasienten må derfor kontrolleres. Det er sjelden hos ungdommer, og
det er ikke en seksuelt overførbar sykdom.
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Omtrent 300 tilfeller av testiskanser oppstår i Norge hvert år. Av disse er omtrent halvparten
seminomer.
Hva ser man vanligvis ved mikroskopisk undersøkelse av et histologisk snitt fra en testis med
seminom?
A

Knuter bestående av epitelioide celler, tallrike lymfocytter og flerkjernende kjempeceller
Denne beskrivelsen er best forenlig med granulomatøs betennelse.
B X Ensartede, polygonale celler med rikelig cytoplasma og sentrale nuklei, lymfocytter og fibrøse
bånd
Atypiske germinalceller, lymfocytter og fibrose er det typiske histopatologiske bilde av seminom
C Områder med cystisk degenerasjon, andre med blødning, samt solide områder med atypiske
tumorceller
Denne beskrivelsen er forenlig med flere cancertyper, best forenlig med en non-seminom
germinalcelletumor, choriocarcinom, men ikke med seminom.
D Ulike typer modent vev som for eksempel hud med hudadneksstrukturer, respiratorisk epitel og
nevralt vev
Denne beskrivelsen er best forenlig med teratom.
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En kvinne gravid i 36. svangerskapsuke blir innlagt på fødeavdelingen med vannavgang. Fostervannet
er misfarget og etter hvert utvikler hun feber. Barnet viser tegn på intrauterin asfyksi og blir forløst.
Hva vil du spesielt se etter ved undersøkelse av placenta?
A Gamle eller ferske infarkter
B Velamentøst navlesnorsfeste
C X Granulocyttinfiltrater i hinnene
Vannavgang over 12 timers varighet medfører nesten alltid en risiko for en oppadstigende
infeksjon med infiltrasjon av granulocytter i hinnene. Chorioamnionitt gir først en maternell
reaksjon og etter hvert føtal reaksjon og graderes etter utbredelse og omfang av betennelsen.
D Blødning på maternell side
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En mann på 60 år ble henvist til cystoskopi på grunn av vedvarende hematuri. Det ble tatt en biopsi fra
en forandring i blæreslimhinnen. Bildet viser et snitt fra dette området (HES-farging, x100).
Hva er diagnosen?
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A

Invasivt urotelialt karsinom, WHO grad 3
Det er ingen holdepunkter for invasiv vekst og lite/ingen atypi.
B Plateepitelmetaplasi
Plateepitelmetaplasi kan av og til sees i blæreslimhinne, men det er ingen i dette snittet.
C X Papillært urotelialt karsinom, WHO grad 1
Bildet viser et snitt fra papillært urotelial neoplasme med lav malignt potensial ( Eng.: papillary
urothelial neoplasm of low malignant potential (PUNLMP)). Overgangsepitel er vanligvis flat. Her
ser vi en papillær lesjon. Det er minimal atypi, men epitelet er tykkere enn forventet.
D Granulomatøs cystitt
Det er ingen lynfocyttinfiltrater, makrofager eller epitelioide knuter i dette snittet
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En 43 år gammel kvinne har en tumor i venstre bryst. Det tas en biopsi fra tumor og det blir gjort
immunhistokjemisk undersøkelse med antistoff mot HER2. Under ser du et bilde av det
immunhistokjemiske snittet, som viser overuttrykk av HER2-proteinet i cellemembranen i tumorcellene.
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Hva betyr det for pasienten at tumor overuttrykker HER2-protein?
A
B
C
DX

Det betyr at tumoren er en metastase
Det betyr at tumoren er invasiv
Det betyr at det foreligger HER2-mutasjon
Det indikerer god effekt av trastuzumab
Ca 15% av brystkreftsvulster er HER2 positiv. HER2 positivitet (dvs. at tumor er amplifisert for
HER2-genet eller overuttrykker HER2-proteinet) indikerer dårlig prognose uten behandling, og at
tumor vil respondere på trastuzumab-behandling (målrettet behandling). HER2-positivitet
indikerer også at pasienten vil ha effekt av kjemoterapi.
000015b7525a69d48f

100
Bakteriearter som hyppig forårsaker urinveisinfeksjoner kalles primære urinveispatogene bakterier.
Hvilken bakterieart er klassifisert som primær urinveispatogen?
A
B
C
DX

Enterococcus faecalis
Chlamydia trachomatis
Klebsiella oxytoca
Staphylococcus saprophyticus
E. coli og S.saprophyticus er klassifisert som primært urinveispatogene bakteriearter i norske og
europeiske strategidokumenter. Enterokokker og Klebsiella er klassifisert som sekundær
urinveispatogene bakteriearter. Også Chlamydia tracomatis kan gi infeksjon i urinveier- oftest
asymptomatisk, men er ikke klassifisert som en primær urinveispatogen art.
000015b7525a69d48f
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101
I ditt arbeid som sykehjemslege ved et sykehjem med få sykepleiere undersøkte du nylig ei 80 år
gammel kvinne med symptomer på urinveisinfeksjon. Du fant bankeømhet over nyrelosjene og Tp 37,9
grader Celcius. Urin stix viste 3+ på leukocytter. Du rekvirerte urin dyrkning og startet behandling med
trimetoprim-sulfa tabletter. Urin dyrkning viste renkultur av Klebsiella pneumoniae 105 CFU/ml, med
følgende resistensprofil: Cefuroxim I, Ciprofloxacin S, Mecillinam S, Nitrofurantoin S og Trimetoprimsulfa R. Ved ny kontakt med sykehjemmet er det tydelig at pasienten ikke er blitt bra. Basert på funn
ved urindyrkning bestemmer du deg for å skifte til et annet medikament.
Hvilket medikament vil det i første omgang være mest hensiktsmessig å skifte til?
A

Nitrofurantoin
Kun indisert til behandling av nedre urinveisinfeksjon
B Cefuroxim
Mindre egnet til behandling i sykehjem fordi det må gis som injeksjon.
C Ciprofloxacin
Bør unngås pga resistensepidemiologiske årsaker
D X Mecillinam
Bakterien er følsom overfor mecillinam, medikamentet kan gis som tabletter og vil i de flest tilfeller
gi god behandlingseffekt ved ukomplisert øvre UVI. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på
at det i enkelte tilfelle kan forekomme behandlingssvikt.
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Du er fastlege for en overvektig og røykende kvinne på 63 år som nylig har vært utredet for høyt
blodtrykk. Du har stilt diagnosen moderat essensiell hypertensjon og funnet indikasjon for
antihypertensiv behandling basert på hennes totale kardiovaskulære risikoprofil. Hun er ellers ganske
frisk, men har urinsyregikt med sjeldne men svært smertefulle anfall, og bruker allopurinol mot dette.
Tiden har nå kommet for å velge blodtrykksmedikament.
Blant de ulike klassene blodtrykkssenkende midler er det en type du bestemmer deg for å
utelukke. Hvilken?
A X Tiazid-diuretikum
Kontraindisert, forverrer urinsyregikt - spesielt i de høye doser som må til dersom man skal bruke
tiazid som monoterapi ved moderat forhøyet blodtrykk. Da må man også forvente andre uheldige
metabolske effekter hos en slik pasient. Tiazid vil derfor være et dårlig førstevalg.
B ACE-hemmer
C Kalsiumantagonist
D Betablokker
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Noen legemidler har teratogene effekter, det vil si de kan føre til misdannelser hos fosteret.
Når under graviditeten er det størst fare for slike effekter?
A I fjerde til sjette måned
B X I de første tre månedene
Rett svar. Første trimester er den mest vulnerable perioden. Står i alle lærebøker og ble forelest
sånn.
C Fra sjuende måned frem til fødselen
D Risikoen er like stor under hele svangerskapet
000015b7525a69d48f
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En rekke legemidler kan øke QT-tiden på EKG og utløse en spesiell form for ventrikkeltakykardi,
torsades de pointes. Denne arytmien kan gå over til ventrikkelflimmer og føre til død. Blant opioider i
vanlig bruk i Norge er spesielt ett middel assosiert med lang QT-tid som bivirkning.
Hvilket opioid er det snakk om?
A
B
C
DX

Buprenorfin
Kodein
Tramadol
Metadon
Det er kjent at metadon i høye doser, dvs. over ca. 100 mg/døgn, kan øke QT-tiden og dermed
øke risikoen for ventrikkelarytmier av typen torsades de pointes. Det er mer usikkert om doser på
under 100 mg/døgn er assosiert med en signifikant økt forlengelse av QT-tiden. Buprenorfin ser ut
til å være et sikkert alternativ til metadon hos pasienter under legemiddelassistert rehabilitering
(LAR). Buprenorfin bør derfor velges fremfor metadon hos slike pasienter som har hatt økning i
QT-tiden med metadon eller som har kjent forlenget QT-tid fra tidligere.
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Angiotensinreseptorhemmere og ACE-hemmere påvirker begge renin-angiotensin-aldosteronsystemet, men med ulik virkningsmekanisme. Dette medfører noen forskjeller i bivirkningspanorama
for de to legemiddelgruppene.
Hvilken bivirkning anses som den klinisk viktigste forskjellen?
A X Tørrhoste
Det er godt etablert at ACE i tillegg til å konvertere angiotensin I til angiotensin II, også er viktig for
nedbrytningen av bradykinin til inaktive metabolitter. Den karakteristiske tørrhosten som mange
pasienter opplever som bivirkning av ACE-hemmere anses å være forårsaket av
bradykininopphopning i lungevev. Angiotensinreseptorhemmere påvirker ikke ACE og har dermed
ikke denne effekten/bivirkningen.
B Kalde ekstremiteter
C Urinretensjon
D Tørste
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Hvilke effekter kan du få hvis du gir et medikament som stimulerer adrenerge beta-2reseptorer?
A
B
C
DX

Bronkiedilatasjon, redusert tremor
Bronkiekonstriksjon, redusert tremor
Bronkiekonstriksjon, tremor
Bronkiedilatasjon, tremor
Adrenerg stimulering gir bronkiedilatasjon og tremor, som hovedsakelig medieres via beta-2reseptorer. Å stimulere disse reseptorene spesifikt med et medikament vil kunne gi de samme
effektene.
000015b7525a69d48f
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I forbindelse med store traumer kan pasienter gjennomgå store, men ofte reversible, reduksjoner i
nyrefunksjonen. Slike nyrefunksjonsforstyrrelser kan ha som følge at sentrale grupper analgetika er
kontraindisert. Blant de mest utbredte analgetiske legemidlene finner vi opioidene morfin og kodein,
NSAID-preparatet diklofenak og paracetamol.
Ett av disse fire midlene kan brukes i vanlige doser uten hensyn til pasientens nyrefunksjon.
Hvilket?
A

Morfin
Morfin metaboliseres til M6G, som kan akkumuleres ved redusert nyrefunksjon.
B X Paracetamol
Paracetamol metaboliseres i leveren til i hovedsak inaktive metabolitter og er ikke avhengig av
nyrefunksjon for eliminasjon. Det er heller ikke nefrotoksisk.
C Diklofenak
NSAIDs er nyretoksiske - reduserer nyregjennomblødningen og vil kunne ytterligere forverre
nyrefunksjonen/utløse akutt nyresvikt i en situasjon hvor nyrefunksjonen allerede er truet.
D Kodein
Kodein metaboliseres til morfin og videre til M6G, som kan akkumuleres ved redusert
nyrefunksjon.
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Testen har 107 oppgaver. På utskriftstidspunktet var 0 oppgaver blitt trukket og det var gjort
fasitendringer på 0 oppgaver.
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