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To ulike diettprogram for vektreduksjon blant alvorlig overvektige ble undersøkt i randomiserte
kontrollerte studier. Resultatene var som følger: I Program 1 var gjennomsnittlig vektreduksjon 0,7 kg
(95% konfidensintervall: 0,2 – 1,2 kg). I Program 2 var gjennomsnittlig vektreduksjon 20 kg (95%
konfidensintervall: -0,2 – 40,2 kg). Hvilket svaralternativ er sant om presisjonen i disse
studiene?
A

Resultatet for Program 1 er mindre pålitelig (presisjonen er lavere) enn resultatet for Program 2.
Det motsatte er sant.
B X Resultatet for Program 2 er mindre pålitelig (presisjonen er lavere) enn resultatet for Program 1.
Bredere konfidensintervall betyr lavere presisjon
C Resultatet for Program 1 er mer pålitelig (presisjonen er høyere) fordi det er signifikant, mens
resultatet for Program 2 ikke er signifikant.
Bredere konfidensintervall for Program 2 betyr lavere presisjon, men det er en misoppfatning å tro
at et statistisk ikke-signifikant funn betyr at resultatene er upålitelige.
D Resultatet for Program 2 er mer pålitelig (presisjonen er høyere) fordi det er signifikant, mens
resultatet for Program 1 ikke er signifikant.
Program 2 var ikke signifikant, men likevel bredere konfidensintervall for Program 2 betyr lavere
presisjon men det er en misoppfatning å tro at et statistisk ikke-signifikant funn betyr at
resultatene er upålitelige.
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For de fleste pasienter er det en kombinasjon av mange faktorer som fører til kreft. Men vi vet likevel
en del om viktige årsaker til kreft.
Hvilket tiltak ville ha gitt største reduksjon i kreftdødelighet i Norge?
A

At alle var fysisk aktive minst 45 minutter 4 ganger i uka, reduserte inntaket av rødt kjøtt til mindre
enn 300 gram per uke, holdt kroppsmasseindeksen under 25 (grensen for overvekt) og reduserte
inntaket av alkohol til mindre enn 5 alkoholenheter per uke.
B At alle deltok i screeningprogram for brystkreft, livmorhalskreft og tarmkreft.
C X At alle slutter å røyke.
Lungekreft er den kreftsykdommen som tar flest liv per år i Norge. Noen får nok lungekreft uten å
ha røkt, men det er et mindretall.
D At alle unngikk å bli solbrent og sluttet å bruke solarium, fulgte alle vernebestemmelser for
omgang med kreftfremkallende stoffer på arbeidsplassene, deltok i vaksinasjonsprogram for
Hepatitt B og Humant Papillomavirus, unngikk bearbeidet kjøtt, spiste økologisk mat og la inn
radonsperre i alle boliger.
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Hva er vanlig akutt bivirkning av palliativ strålebehandling som smertebehandling mot
skjelettmetastaser i ekstremiteter?
A

Lymfødem
Ikke vanlig
B X Ingen
Palliativ strålebehandling som smertebehandling mot skjelettmetastaser i ekstremiteter har
vanligvis ingen bivirkninger.
C Lokalt ødem
Ikke vanlig
D Muskelsmerter
Ikke vanlig
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Du er LIS på en kirurgisk avdeling. På poliklinikken får du en 64 år gammel mann med prostata
kreft og utbredte skjelettmetastaser.
Du har tidligere startet opp med T.Dolcontin som nå er titrert opp til 30 mg x 2. Pasienten har også T.
Morfin 10 mg ved behov. Han forteller at han siste tiden har tatt behovsmedisinen nærmest fast 2
ganger pr døgn. Ved nærmere kartlegging tar han ekstra T. Morfin på morgenen når han våkner og
om ettermiddagen. Ellers har han det bra.
Hvilke endringer vil du gjøre?
A X Be pasienten ta Dolcontin 30 mg x 3
Pasienten har et mønster på at dosen med Dolcontin 30 mg x 2 ikke varer lenge nok. Den gir god
smertelindring i ca 8-9 timer. Det er da øsnkelig å gi en bedre stabil serum-konsentrasjon ved å gi
dosen x 3.
B Be pasienten ta kveldsdosen med Dolcontin så seint som mulig. Dette med håp om at den varer
lenger om morgenen.
Det er ikke noe galt med å endre tidspunkt, men det vil mest sannsynlig føre til at pasienten like
fullt vil ha behov for ekstra Morfin i timene før langtidsvirkende Dolcontin skal tas.
C Be pasienten ta T. Morfin 10 mg noe mer forebyggende på de tidspunkt hvor han vet han får
smerter.
D Ingen endringer.
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Ca mammae er den vanligste kreftform hos kvinner.
Hva menes med lokalavansert brystkreft?
A Kun spredning til lymfeknuter
B X Stadium III, det vil si svulsten er større enn 5 cm i diameter eller det er massiv spredning i
axilleglandler
C Svulsten er vanskelig operabel og krever postoperativ strålebehandling for å sikre at alle
gjenværende celler drepes
Kommentar: Viktig å kjenne til da lokalavansert ca mammae skal henvises snarlig for oppstart
neoadjuvant behandling
D Det samme som utbredt sykdom, dvs med metastaser
000015b06acfd931eb

6
Hvor mange nye krefttilfeller har vi i Norge pr år?
A
B
CX
D
E

Ca 5.000
Ca 13.000
Ca 30.000
Ca 60.000
Ca 120.000
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En 82 år gammel mann kommer til utredning siden datteren mener faren ikke klarer seg uten hjelp i
hjemmet lenger. Som pasientens fastlege har du fått en av dine medarbeidere på kontoret til å
gjøre Short Physcial Performance Battery (SPPB)
Hva er denne testen best egnet til?
A
B
C
DX

Vurdere fallfare og behov for hjemmesykepleie
Vurdere gangvansker og avdekke behov for fysioterapi
Vurdere gangmønster og er et godt mål på instrumentelle aktiviteter i dagliglivet
Vurdere funksjon og sier noe også noe om generell helsetilstand
SPPB er et godt funksjonsmål og sier også noe om generell helsetilstand. Den vurderer ikke
gangmønster, det må gjøres klinisk eller ved andre tester og den inngår ikke som del i
instrumentelle IADL funksjoner. Personer med lav SPPB kan ha økt fallrisiko, men dette må også
vurderes ut fra andre forhold som pasientens mestringsstrategi og generelle funksjonsnivå (for
eksempel vil en sengeliggende pasient kunne ha lav SPPB, men ikke økt fallrisiko så lenge han
ligger i senga). SPPB kan også i noen tilfelle avsløre at pasienten har behov for fysioterapi, men i
en del tilfelle vil dette ikke være et adekvat tiltak (for eksempel hvis pasienten har alvorlig demens
og ikke kan nyttiggjøre seg fysioterapi).
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Hvilket utsagn er riktig for start av ernæring til akutt syke på som får intensivbehandling?
A

Start ernæring enten som enteral ernæring eller som parenteral ernæring (TPN) når pasienten
oppfattes å være rimelig stabilisert.
Ikke anbefalt
B X Vent til pasienten er rimelig stabil og start da hvis mulig med enteral ernæring. Hvis ikke enteral
ernæring er mulig i tidlig fase avvent ca 1 uke med å starte parentral ernæring (TPN).
Anbefalt
C Gi full ernæring (ca 25kcal/kg/døgn) umiddelbart med parenteral ernæring (TPN).
Ikke anbefalt
D Vent med ernæring til pasienten kan spise og drikke selv.
Ikke anbefalt
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En 65 år gammel person henvises sykehusets akuttmottak for suspekt lungeembolus. Anamnese,
kliniske funn og bruk av Wells score tilsier at hun har middels "klinisk sannsynlighet for LE" (Wells
score er anvendt)
Hvilken konsekvens får negativ D-dimer hos denne pasienten?
A

En utreder videre med tanke på lungeembolus, da sannsynligheten for lungeembolus er
tilstrekkelig høy.
Feil svar: Når "Klinisk sannsynlighet for LE" er middels, vil neg D-dimer tilsie at en ikke går videre
i LE utredningen med bildeundersøkelse (sannsynligheten for LE er da svært lav, dvs kun 1-1.5%
av denne populasjonen har LE etter 3-6mnd observasjon, ubehandlet). D-dimer (pos eller neg),
diskriminerer da tilstrekkelig godt mellom aktuell venøs trombose eller ikke
B En utreder videre med tanke på lungeembolus, og henviser til CT angiografi for endelig
diagnostisk avklaring av slik tilstand.
Feil svar: Når "Klinisk sannsynlighet for LE" er middels, vil neg D-dimer tilsie at en ikke går videre
i LE utredningen med bildeundersøkelse (sannsynligheten for LE er da svært lav, dvs kun 1-1.5%
av denne populasjonen har LE etter 3-6mnd observasjon, ubehandlet). D-dimer (pos eller neg),
diskriminerer da tilstrekkelig godt mellom aktuell venøs trombose eller ikke
C X En utreder ikke videre med tanke på lungeembolus, men vurderer annen utredning for å finne
årsak til pasientens tilstand.
Rett svar: Når "Klinisk sannsynlighet for LE" er middels, vil neg D-dimer tilsie at en ikke går videre
i LE utredningen med bildeundersøkelse (sannsynligheten for LE er da svært lav, dvs kun 1-1.5%
av denne populasjonen har LE etter 3-6mnd observasjon, ubehandlet). D-dimer (pos eller neg),
diskriminerer da tilstrekkelig godt mellom aktuell venøs trombose eller ikke
D En utreder ikke videre med tanke på lungeembolus, pasienten har mest sannsynlig en
lungeinfeksjon som årsak til sin tilstand.
Feil svar: Når "Klinisk sannsynlighet for LE" er middels, vil neg D-dimer tilsie at en ikke går videre
i LE utredningen med bildeundersøkelse (sannsynligheten for LE er da svært lav, dvs kun 1-1.5%
av denne populasjonen har LE etter 3-6mnd observasjon, ubehandlet). D-dimer (pos eller neg),
diskriminerer da tilstrekkelig godt mellom aktuell venøs trombose eller ikke. Sannsynliggjøring av
lungeinfeksjon baseres ikke på D-dimer resultat
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En vanlig benyttet kreftmarkør er cancerantigen 125 (CA 125) i serum. Ved hvilke kreftformer er denne
mest benyttet for monitorering av sykdomsutvikling?
A

kreft i magesekk (cancer ventriculi)
nei, ikke ofte
B X ovariekreft (cancer ovarii)
ja, den benyttes ofte
C lymfom
nei, ikke ofte
D brystkreft (cancer mammae)
nei, ikke ofte
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50 år gammel dame kommer til gastroskopi pga. magesmerter og diaré. Ved duodenalbiopsi sees flat
slimhinne, mange lymfocytter i overflateepitelet og økt mengde plasmaceller og lymfocytter i lamina
propria.
Hva er mest sannsynlige diagnose?
A

Infeksjon med Helicobacter pylori.
Dette gir typisk kronisk aktiv betennelse med granulocyttinfiltrasjon i kjertelepitelet, eventuelt
ulcerasjon.
B Ulcerøs colitt
Dette gir vanligvis ikke betennelse i duodenum, selv om det er rapportert inflammatoriske
forandringer med kronisk betennelse, eventuelt også med neutrofile granulocytter hos pasienter
med ulcerøs colitt.
C Mb. Crohn
Karakteriseres av granulomatøs betennelse. Beskrivelsen i vignetten vil ikke utlukke Mb.Crohn,
da forandringene i områder kan være uspesifikke.
D X Cøliaki
Intraepitelial lymfocyttose og totteatofi (beskrevet som flat slimhinne her) er typisk for cøliaki.
Dette er ikke spesifikke forandringer, men gir mistanke om denne diagnosen. Forandringene må
sammenholdes med øvrig utredning og klinikk for å stille diagnosen
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En ny diagnostisk test for inflammatorisk tarmsykdom har sensitivitet 95% og spesifisitet 98%. Anta at
pretest sannsynlighet for sykdom er 70%.
Hvor stor andel av de syke vil ha et falskt negativt testsvar?
A

30%
Blant de syke har 95% sant positivt testsvar (sensitivitet 95%), og de resterende 5% har et falskt
negativt testsvar.
B Kan ikke beregnes
Blant de syke har 95% sant positivt testsvar (sensitivitet 95%), og de resterende 5% har et falskt
negativt testsvar.
C X 5%
Riktig. Blant de syke har 95% sant positivt testsvar (sensitivitet 95%), og de resterende 5% har et
falskt negativt testsvar.
D 2%
Blant de syke har 95% sant positivt testsvar (sensitivitet 95%), og de resterende 5% har et falskt
negativt testsvar.
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En 33 år gammel mann innlegges på kirurgisk avdeling pga magesmerter og hematuri. Utredning
påviser en uretersten som årsak til sykdomsbildet. Stenen passerer spontant og pasienten skal skrives
ut. Utreisedagen blir det bemerket at pasienten er lett ikterisk og det taes leverprøver som viser
følgende (referanseområde i parantes): ALAT 45 (< 70), ALP 78 (< 105), GT 90 (< 115), INR 1,0 (<
1,2), bilirubin total 68 (<25), bilirubin konjugert 23 (<5).
Hva er sannynlig årsak til ikterus?
A

Pankreascancer
Feil. Leverprøvene helt normale med unntak av ukonjugert bilirubin noe som ikke er forenelig med
obstruksjon av gallengang.
B X Gilbert syndrom
Riktig. Dette er vanlig forekommende og har en dominerende ukonjugert bilirubin med normale
leverprøver forøvrig
C Bivirkning av smertestillende medisiner.
Feil. Leverprøvene er helt normale med unntakt av ukonjugert bilirubin.
D Konkrement i gallegang
Feil. Selv om pasienten har smerter + ikterus er leverprøvene helt normale med unntak og
ukonjugert bilirubin noe som ikke er forenelig med konkrement i gallegang / obstruksjon av
gallegang.
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Du anvender en diagnostisk test for lungeemboli blant pasienter der pretest sannsynlighet for
lungeemboli er 50%.
Hva skjer med positiv og negativ prediktiv verdi dersom du tar testen i bruk blant pasienter der
pretest sannsynlighet for lungeemboli er 10%?
A

Positiv og negativ prediktiv verdi holder seg uendret
Når pretest sannsynlighet synker, synker positiv prediktiv verdi, mens negativ prediktiv verdi øker
B Positiv prediktiv verdi øker, mens negativ prediktiv verdi synker
Når pretest sannsynlighet synker, synker positiv prediktiv verdi, mens negativ prediktiv verdi øker
C X Positiv prediktiv verdi synker, mens negativ prediktiv verdi øker
Når pretest sannsynlighet synker, synker positiv prediktiv verdi, mens negativ prediktiv verdi øker
D Både positiv og negativ prediktiv verdi synker
Når pretest sannsynlighet synker, synker positiv prediktiv verdi, mens negativ prediktiv verdi øker
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Hva betyr overvekt og fedme hos ei kvinne for hennes egen risiko for alvorlig sykdom og død i
forbindelse med svangerskap og fødsel? Dette er problemstillingen som belyses i artikkelen «
Association Between Prepregnancy Body Mass Index and Severe Maternal Morbidity» av Lisonkova et
al. publisert i JAMA (Journal of the Americal Medical Association) i 2017. I denne studien har man
studert nesten 750 000 kvinner fra staten Washington, USA i perioden 2004-2013 ved å koble data fra
flere populasjonsbaserte registre. I resultatdelen av sammendraget kan vi lese "Prepregnancy BMI
was distributed as follows: underweight, 3.2%; normalweight, 47.5%; overweight, 25.8%; obesity class
1, 13.1%; obesity class 2, 6.2%; and obesity class 3, 4.2%. Rates of severe maternal morbidity or
mortality were 171.5, 143.2, 160.4, 167.9,178.3 and 202.9 per 10 000 women, respectively." Hva slags
studiedesign er benyttet her?
A

Kasus- kontroll studie
Her har man tatt utgangspunkt i en frisk populasjon med ulik eksponeringsstatus (BMI), og sett på
forekomst av sykdom i de ulike eksponeringsgruppene (med rater). Slike rater kan ikke beregnes i
en kasus kontroll studie - hvor man tar man utgangspunkt i syke og sammenligner på
eksponering i denne gruppen og en frisk kontrollgruppe.
B X Kohort studie
Her har man tatt utgangspunkt i en frisk populasjon med ulik eksponeringsstatus (BMI), og sett på
forekomst av sykdom i de ulike eksponeringsgruppene (med rater). Dette er typisk for en kohort
studie.
C Registerbasert intervensjonsstudie
En intervensjonsstudie tester ut en intervensjon - i denne studien er det ingen intervensjon.
D Randomisert kontrollert forsøk med 6 grupper
Kan ikke randomisere kvinner til ulike vektklasser
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Mekanismen for typisk atrieflutter er en elektrisk reentrysløyfe i høyre forkammer.
Hva er den mest effektive behandlingen ved plagsomme residiverende anfall av denne
arytmien?
A

Medikamenter som hemmer ledningshastigheten i forkammervevet.
Gir ofte fortsatt atrieflutter men med lavere atriefrekvens. Er et alternativ, men mindre effektivt
B Hjertekirurgi med operasjon i høyre forkammer.
Ikke aktuelt, da ablasjon medfører betydelig mindre risiko
C X Ablasjon i høyre forkammer
Er effektiv behandling ved resisidverende anfall
D Elektrokonvertering av arytmien
Gir kun effekt på kort sikt. Stor risiko for residiv
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Lang QT-tid syndrom er en alvorlig sykdom med økt fare for plutselig død. QT-tiden på EKG måles fra
starten av QRS-komplekset til slutten T-bølgen.
Hvilke elkektrofysiologiske hendelser i hjertet beskriver dette tidsintervallet?
A X Starten av hjertekamrenes depolarisering til slutten av hjertekamrenes repolarisering
Riktig
B Starten av hjertekamrenes repolarisering til slutten av hjertekamrenes depolarisering
Riktig svar er starten av hjertekamrenes depolarisering til slutten av hjertekamrenes repolarisering
C Starten av hjertekamrenes repolarisering til slutten av hjertekamrenes repolarisering
Riktig svar er starten av hjertekamrenes depolarisering til slutten av hjertekamrenes repolarisering
D Starten av hjertekamrenes depolarisering til slutten av hjertekamrenes depolarisering
Riktig svar er starten av hjertekamrenes depolarisering til slutten av hjertekamrenes repolarisering
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Som vakthavende legevaktslege rykker du umiddelbart ut til en person som har falt om på gaten.
Person er bevisstløs og puster ikke. Ambulansepersonalet har startet hjerte-lungeredning (HLR) og du
kobler til defibrillatoren. På monitoren kan du se personens hjerterytme og du skal avgjøre om et sjokk
er indisert.
Hvilke hjerterytmer (se bilde: A-F) er sjokkbare?

A

Rytme A og E
Nei, bilde A) viser sinus rytme eller pulsløs elektrisk aktivitet (avhengig av om pasienten har puls
eller ei) og bilde E) viser asystole. Ingen av disse rytmene er sjokkbare.
B Alle rytmene
Nei. A og E er ikke sjokkbare rytmer.
C X Rytme B, C, D og F
Ja, B) er grov ventrikkelflimmer, C) er ventrikkel tachycardi, D) er fin ventrikkelflimmer og F) er
torsades des pointes. Alle disse rytmene er sjokkbare.
D Ingen av rytmene
Nei, det er kun A og E som ikke er sjokkbare.
000015b06acfd931eb
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Idiopatisk skoliose er ikke tilstede ved fødselen. I hvilken av de nevnte aldersgruppene vil idiopatisk
skoliose oftest oppstå (bli diagnostisert)?
A X 11-14 års alder
De fleste idiopatiske skolioser oppstår i forbindelse med begynnelse av pubertet/vekstspurt i
tidlige ungdomsår
B 2-5 års alder
C 6-9 års alder
D 17-20 års alder
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EKG er et svært viktig verlktøy i vurderingen av iskemisk hjertesykdom.
Hva er den mest spesifikke EKG-forandringen for akutt koronar iskemi?
A X ST-segment elevasjon
Den mest spesifikke forandringen
B Patologisk T-bølgeinversjon (T-bølgen og QRS-komplekset har motsatt polaritet)
Lite spesifikk for iskemi
C ST-segment depresjon
Ikke så spesifikk som ST-elevasjon
D Patologisk Q-takk
Påviser først og fremst etablert myokardskade
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En 68 år gammel kvinne oppsøker deg for økt slapphet og brystsmerter. Hun forteller at hun kjenner
hun murring i brystet ved den minste anstrengelse. Puls 92 og regelmessig. Med unntak av at du
klarer å palpere milten 2 cm under venstre kostalbue så er organstatus uten anmerkning. Du tar en
rekke blodprøver, se tabellen nedenfor. Blodutstryk viser enkelte sfærocytter og kjerneholdige
erytrocytter. Direkte Coombs' test / Direkte antiglobulin-test er positiv.
Hvilken diagnose er mest sannsynlig?
Blodprøve

Målt verdi

Referanseområde

Hb (g/dL)

8,9

11,7-15,3

Leukocytter (x 10^9/L)

10,0

4,1-9,8

Trombocytter (x 10^9/L)

244

164-370

Retikulocytter

6,3 %

0,7-2,0 %

Bilirubin (μmol/L)

51

5-25

Laktat dehydrogenase (U/L)

873

115-255

Haptoglobin (g/L)

Under nedre deteksjonsgrense

0,5-,2,1

Ferritin (μg/L)

117

10-167

A

Arvelig sfærocytose
Gir ikke positiv direkte antiglobulin-test
B Sigdcelleanemi
Gir ikke positiv direkte antiglobulin-test
C X Autoimmun hemolytisk anemi
Kraftig hemolyse her. Bilirubin og laktat dehydrogenase er forhøyet ved hemolyse fordi disse
frigjøres fra destruerte røde blodceller. Haptoglobin er en transportør av fritt hemoglobin til
leveren og forbrukes ved hemolyse. Diagnosen blir gjort på bakgrunn av positiv direkte
antiglobulin-test som påviser antistoff bundet til pasientens egne erytrocytter. Benmargen vil
kompensere det økte tapet av erytrocytter ved å øke sin produksjon som vurderes best med
telling av retikulocytter .
D Thalassemia minor
Gir ikke positiv direkte antiglobulin-test og bare svak hemolyse
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En 50 år gammel mann utredes med ekkokardiografi av hjertet. Det tas et bildeopptak hvor man kan
se alle de fire kamrene i hjertet samtidig:

Du kan gå ut fra at det ikke er noen patologi på bildet.
Hvilken avbilding er benyttet, og hvilken hjertehalvdel er hvor i bildet?
A

Transøsofagealt, med venstre hjertehalvdel til venstre i bildet
Ettersom den øvre delen av bilden tilsvarer ultralydproben, kan ikke bildet være transøsofagealt,
for da ville ikke apex av hjertet være nærmest proben, slik det er på bildet.
B Transøsofagealt, med høyre hjertehalvdel til venstre i bildet
Ettersom den øvre delen av bilden tilsvarer ultralydproben, kan ikke bildet være transøsofagealt,
for da ville ikke apex av hjertet være nærmest proben, slik det er på bildet.
C Transthorakalt, med venstre hjertehalvdel til venstre i bildet
Man ser at den største ventrikkelen (altså venstre ventrikkel) er til høyre i bildet.
D X Transthorakalt, med høyre hjertehalvdel til venstre i bildet
Man ser at den største ventrikkelen (altså venstre ventrikkel) er til høyre i bildet. At apex av hjertet
er nærmest proben (øverst i bildet), passer med at bildet er tatt transthorakalt (mens et
transøsofagealt bilde ville være motsatt).
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Du er lege på nevrokirurgisk avdeling for en mann på 32 år som har hatt en alvorlig hodeskade ved en
trafikkulykke for fem uker siden siden. Han skal nå overflyttes til rehabiliteringsavdelingen. Han er uten
sedasjon, han er dekanylert og puster selv. Han har tydelig begynt å gi blikkontakt, og han flytter
blikket mellom personer. Han har noen bevegelser i høyre arm, og han prøver å få tak i
ernæringssonden. Han gjør imidlertid ingen bevegelser på oppfordring og kan ikke kommunisere med
forståelige ord. En sykepleier spør deg om hva slags tilstand han er i og hva slags prognose en slik
pasient har.
Hva svarer du?
A

Han er mest sannsynlig i en vegetativ tilstand nå, siden han ikke gjør noe på oppfordring, men det
er høyst sannsynlig at han vil gjenvinne bevissthet på et senere tidspunkt.
C beskriver ikke riktig tilstand, siden det er beskrevet atferd som er uforenlig med vegetativ
tilstand (målrettete bevegelser og visuelle følgebevegelser). Dersom det hadde vært en vegetativ
tilstand etter en hodeskade så kort tid etter skaden, ville imidlertid siste del av svaralternativet
vært riktig. Det er mye bedre utsikter til å gjenvinne bevissthet etter hodeskader enn etter f.eks
anoksisk hjerneskade.
B Han er mest sannsynlig i en vegetativ tilstand nå, siden han ikke gjør noe på oppfordring, og det
er dessverre relativt sannsynlig at den blir permanent siden det har gått mer enn fire uker etter
skaden.
D beskriver ikke riktig tilstand, og det ville heller ikke vært riktig prognose, selv om det hadde
foreligget en vegetativ tilstand etter en hodeskade på så tidlig stadium.
C X Han er i minimalt bevisst tilstand nå, siden han har målrettete bevegelser og blikkontakt. Det er
lite sannsynlig at han vil bli helt restituert, men det slett ikke umulig at han vil bli selvstendig i det
daglige.
B beskriver riktig tilstand, og mest riktig bedømmelse av prognose, selv om dette selvfølgelig er
usikkert på dette stadiet.
D Han er i minimalt bevisst tilstand nå, siden han har målrettete bevegelser og blikkontakt. Det er
dessverre lite sannsynlig at han vil bli noe bedre enn dette på lengre sikt.
A beskriver riktig tilstand, men er ellers ikke riktig fordi det er vanlig at pasienter med store
hodeskader har mye bedring over et mye lengre tidsrom enn noen få uker.
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En 78 år gammel kvinne har vært innlagt med et anfall med atrieflimmer som har gått over av seg selv.
Hun hadde hjertebank under anfallet, men har aldri merket dette tidligere. Av andre sykdommer har
hun slitasjegikt i begge hofter og hun bruker medisiner for lavt stoffskifte, høyt blodtrykk og
sukkersyke.
Hvilken antitrombotisk behandling anbefales det at hun skal bruke etter dagens internasjonale
retningslinjer?
A X Oral antikoagulasjon
Stor risiko for emboli grunnet alder, høyt blodtrykk og sukkersyke. Godt dokumentert effetk av oral
antikoagulasjon.
B Oral antikoagulasjon og acetylsalisylsyre
Dokumenter økt blødningsfare ved kombinasjonen uten bedre beskyttelse mot slag
C Ingen antitrombotisk behandling
Stor risiko for emboli grunnet alder, høyt blodtrykk og sukkersyke. Godt dokumentert effekt av oral
antikoagulasjon.
D Acetylsalisylsyre (f.eks Albyl-E)
Stor risiko for emboli grunnet alder, høyt blodtrykk og sukkersyke. Ikke tilfredsstillende effekt av
acetylsalisylsyre
000015b06acfd931eb
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NYHA-klassifisering av funksjonsnivå hos pasienter med hjertesvikt er et hjelpemiddel for å
karakterisere pasientens funksjonsnivå i øyeblikket og for å følge utvikling av symptomer over tid. En
pasient med hjertesvikt og dyspnoe som hovedsymptom kan gå ca en halv etasje i trapp før han må ta
en kort pause.
Hvilken NYHA funksjonsklasse er pasienten i?
A X NYHA funksjonsklasse III
Korrekt svar
B NYHA funksjonsklasse IV
NYHA-klasse IV beskriver alvorlig redusert funksjonskapasitet, denne pasienten har høyere
funksjonsnivå enn det som forventes i NYHA IV
C NYHA funksjonsklasse II
NYHA-klasse II beskriver moderat redusert funksjonskapasiet, altså høyere funksjonsnivå enn
hos denne pasienten
D NYHA funksjonsklasse I
NYHA-klasse I beskriver pasienter som ikke begrenses av normal fysisk aktivitet.
000015b06acfd931eb
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Lang QT-tidsyndrom er en arvelig tilstand forbundet med plutselig død og er forårsaket av mutasjoner i
gener som koder for ionekanaler i hjertemuskelcellene. Ved lang QT-tidsyndrom er
hjertemuskelcellenes aksjonspotensialer forlenget.
Hvordan er ionestrømmen under aksjonspotensialene forstyrret ved denne tilstanden?
A

Økt natriumstrøm eller kaliumstrøm ut av hjertemuskelcellene
Vil gi kortere aksjonspotensialer og natrium må strømme mot konsentrasjonsgradienten
B X Økt natriumstrøm inn eller redusert kaliumstrøm ut av hjertemuskelcellene
Begge effekter forlenger aksjonspotensialene og er vist ved mutasjoner i kaliumkanaler (LQTS
1,2 4, 5) eller en natriumkanal (LQTS 3) ved LQTS.
C Økt natriumstrøm inn eller økt kaliumstrøm ut av hjertemuskelcellene
Økt kaliumnstrøm ut vil gi kortere aksjonspotensialer
D Redusert natriumstrøm inn eller økt kaliumstrøm ut av hjertemuskelcellene
Vil gi kortere aksjonspotensialer
000015b06acfd931eb
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En jente 7 år blir innlagt nevrokirurgisk avdeling som øyeblikkelig hjelp etter å ha slått tinningen i
forbindelse med en akeulykke. Klinikk og bildediagnostikk er forenlig med en stor epidural blødning.
Hva er skademekanismen som fører til en slik blødning?
A

Trombosering av sinus sagittalis superior
Dette gir venøse infarkt.
B Overrivning av bruvener
Dette er typisk for subdurale blødninger.
C Ruptur av arterier i/ved circulus Willisi
Dette er typisk for subaraknoidalblødninger når et aneurisme på en arterie sprekker
D X Overrivning av art. meningea media
Ved traume mot tinningregionen kan art. meningea media bli skadet/overrevet og gi en slik
arteriell blødning som kan være livstruende
000015b06acfd931eb
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Du er legevaktslege og ute i sykebesøk hos en kvinne på 78 år og som har en plagsom neseblødning.
Hun sivbør bak i svelget og ut av venstre nesebor og hun spytter blod . Hun begynner å få svak og
rask puls og du bedømmer at det er fare for at hun kan gå i sjokk. Dermed bestemmer du deg for å
anlegge en bakre tamponade for å stoppe blødningen.
Hvordan skal du gjøre dette på beste måte?
A

En salvetampong plasseres dypt inne i nesen og en annen salvetampong foran denne innenfor
neseåpningen
Dette vil ikke lukke tilstrekkelig baktil i nesen - her må det anlegges et ballongkateter
B Anlegge en salvetampong inne i nesehulen med en tang og plassere et ballongkateter foran
denne innenfor neseåpningen
Dette vil ikke lukke bakre del av nesen tilstrekkelig - dermed blir det ingen bakre tamponade. Da
må ballongen plasseres baktil i nesen
C Et ballongkateter plasseres baktil nesen (choanen) og et ballongkateter fortil i nesen innenfor
neseåpningen
Nest beste løsning, men den fremre ballongen vil ikke tette helt rundt slangen til bakre kateter.
fremre ballong gir også mye smerter
D X Et ballongkateter plasseres baktil i nesen (choanen) og en salvetampong i fremre deler av nesen
Dette gir god lukking baktil og fortil rundt kateteret. Det gir også relativt lite ubehag for pasienten
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En pasient har i flere uker hadde hatt utstrålende smerter i venstre arm helt ut i hånden. Smertene ble
framprovosert av ekstensjon i nakken. Du undersøker pasienten og finner venstresidig kraftsvekkelse
og positiv Spurlings test. Du mistenker at årsaken til smertene skyldes et prolaps med
nerverotsaffeksjon og har derfor henvis til MR som beskrives slik: «Det ses et prolaps med
venstresidig overvekt i skive C5/C6 med trange forhold for venstre C6 nerverot.» Du konkluderer med
at klinikk og bildefunn passer sammen og at symptomene er forenlig med affeksjon av venstre sides
C6 nerverot.
Hvilke utfall ved klinisk undersøkelse passer med sykehistorien?
A

Det er nedsatt sensibilitet i venstre overekstremitet på ulnarsiden av underarm og hånd og 4. og
5. finger, nedsatt kraft ved fingerfleksjon og symmetriske reflekser.
Alle tre opplysningen peker i retning av C8 rotaffeksjon venstre side, og ikke C6 som MR bildet
beskriver.
B Det er nedsatt sensibilitet i venstre overekstremitet i 3. finger venstre hånd, nedsatt kraft ved test
av albuefleksjon og redusert triceps refleks.
Minst to av tre opplysningen peker i retning av C7 rotaffeksjon venstre side, og ikke C6 som MR
bildet beskriver.
C X Det er nedsatt sensibilitet i venstre overekstremitet, inkludert 1. og 2. finger venstre ånd og
tilgrensende håndområde, nedsatt kraft ved test av håndledds ekstensjon og redusert biceps
refleks.
Riktig svar. Alle tre opplysningen peker i retning av C6 rotaffeksjon på venstre side.
D Det er nedsatt sensibilitet i venstre overekstremitet i 3. finger og tilgrensende håndområde,
nedsatt kraft ved test av fingerabduksjon og redusert biceps refleks.
Her er det et sammensurium av ulike nivåer av nerverøtter, og ikke kun C6 rot symptomer.
000015b06acfd931eb
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En av dine pasienter er en 77 år gammel kvinne som nylig har fått påvist spinal stenose i lumbal
columna ved MR undersøkelse. Røntgenlegen beskriver en betydelig forsnevring av spinalkanalen i
nivå med mellomvirvelskiven mellom L4 og L5. Hun har relativt lite symptomer på spinal stenose, kan
gå tur på flere kilometer. Hun er i det øvrige relativt frisk.
Hvilket råd vil du gi henne når det gjelder behandling?
A

Hun bør opereres nokså umiddelbart. Ved en slik forsnevring er det stor sannsynlighet for rask
forverring og lammelser i bena om hun ikke opereres.
B X Du anbefaler henne i første omgang å avvente operasjon og ber henne komme tilbake ved
forverring av symptomer.
Ved spinal stenose anser en ikke at operasjon er nødvendig med mindre det er relativt uttalte
symptomer og pasienten ønsker kirurgi. Tilstanden kan trygt observeres uten operasjon. Det er
ikke nødvendig med rutinemessig MR kontroll, ved forverring av symptomer bør en vurdere ny
MR undersøkelse.
C Hun bør kontrolleres hyppig. Klinisk undersøkels og ny MR bør tas i løpet av 2-3 måneder.
D Det er ikke tilrådelig å operere for denne tilstanden hos en person som er eldre enn 75 år. Faren
for komplikasjoner er for stor til at operasjon kan anbefales.
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En kvinne på 60 år har vært innlagt for en KOLS-forverring for noen uker siden. Ved kontroll på
poliklinikken er hun i sin habitualtilstand. Spirometri viser FEV1 på 40% av forventet verdi, og arteriell
blodgass er innenfor normalområdet. Hun har sluttet å røyke, og har fått hjelp til lungerehabilitering av
fysioterapeut. Hun har sjelden alvorlige KOLS-forverringer, men hun sier sykdommen hindrer henne i å
være i aktivitet. Hun bruker kun en langtidsvirkende Beta-2-agonist (LABA) til inhalasjon daglig
og kortidsvirkende beta-agonist (SABA) ved behov. Det vurderes at hun bør få mer behandling for
sin KOLS for å hindre ytterligere forverringer og kanskje lindre symptomer.
Hva kunne være neste naturlige langsiktige behandlingstrinn å forsøke her?
A

Gi forebyggende langtids antibiotikabehandling og langtids oksygenterapi (LTOT) for
symptomlindring
Det er kun ved svært hyppige KOLS-forverringer og påviste bronkiektasier at det kan være
indikasjon for å forsøke forebyggende langtids antibiotikabehandling
B X Legge til en long-acting muskarin reseptorantagonist (LAMA) og/eller legge til
inhalasjonskortikosteroid
Hun har alvorlig KOLS grad III, men ikke hyppige KOLS-forveringer, derfor kan man først forsøke
å legge til LAMA alene eller legge til både LAMA og inhalasjonskortikosteroid. LAMA har en
bronkodilaterende effekt i tillegg til LABA. Inhalasjonskortikosteroider brukes for å dempe
inflammasjon samtidig som man vil ha minst mulig bivirkninger andre steder i kroppen av
behandlingen.
C Legger til inhalsjonskortikosteroid og langtids oksygenterapi (LTOT) for symptomlindring
Det er ikke indikasjon for dette, om man ikke har kronisk respirasjonssvikt.
D Starte med en lav daglig dose perorale kortikosteroider morgen og kveld. Dosen kan eventuelt
økes ved forverring av symptomer.
Hun har alvorlig KOLS grad III, men ikke hyppige KOLS-forveringer, derfor kan man først forsøke
å legge til LAMA alene eller legge til både LAMA og inhalasjonskortikosteroid. LAMA har en
bronkodilaterende effekt i tillegg til LABA. Inhalasjonskortikosteroider brukes for å dempe
inflammasjon samtidig som man vil ha minst mulig bivirkninger andre steder i kroppen av
behandlingen. Perorale steroider er ikke indisert og vil gi mange bivirkninger.
000015b06acfd931eb
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En kvinne på 35 år kom nylig som flyktning fra Afghanistan etter å ha bodd i Iran i noen år. Hun utviklet
gradvis innsettende smerter thorakalt og har nå hatt dem i flere måneder. Smertene sitter hovedsakelig
i et punkt thorakalt og blir verre hvis hun sitter lenge eller hvis hun får aksiale støt, f.eks hvis hun sitter
på en buss som kjører på humpete vei. Du undersøker henne og finner ingen nevrologiske utfall, men
lokale smerter ved palpasjon thorakalt. Hun kommer for å få legeattest siden hun ikke klarer å ta
bussen til norskkurs.
Hvordan bør dette håndteres videre?
A

Henvise flyktningehelsetjenesten for utredning av traumehistorie
Kan være aktuelt hvis det kommer fram indikasjoner på traumatiske opplevelser, men i denne
situasjonen kreves det mer utredning først.
B Henvise fysioterapeut for aktiviserende behandling
Riktig behandling dersom det ikke er røde flagg og ikke for stor risiko for langvarige plager, men
her må man altså utrede mer først.
C Henvise tverrfaglig ryggpoliklinikk for deltakelse i ryggrehabiliteringsgruppe
Riktig behandling dersom det er mange "gule flagg" og aktiviserende behandling ikke har ført
fram, men i denne situasjonen kreves det mer utredning først.
D X Henvise MR og ta blodprøver med tanke på infeksjonsstatus
I oppgaven beskrives flere såkalte "røde flagg" som er risikofaktorer for alvorlig sykdom. Hun
kommer fra utlandet, smertene er thorakale og de er lokaliserte i et punkt. I tillegg er de
langvarige uten tegn til bedring. Her er det altså flere indikasjoner for å ta MR, og man bør tenke
infeksjonsstatus pga utenlandsoppholdet.
Denne pasienten viste seg å ha tuberkulose i en thorakal virvel.
000015b06acfd931eb
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Kvinne på 47 år, blir brakt til akuttmottaket på sykehuset. Hun er dårlig, sirkulatorisk ustabil, kaster opp
blod og dør ved ankomst. Det blir utført obduksjon. Nedenfor ser du et makroskopisk bilde av leveren.
Hva er mest sannsynlig tilgrunnliggende dødsårsak?
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A
B
C
DX

Fettlever
Akutt medikamentoverdose med paracetamol
Akutt viral hepatitt.
Levercirrhose
Bildet viser en lever med knutet overflate og dette representerer levercirrhose. Dette tar lang tid å
utvikle og vil ofte være alkoholisk betinget i vår del av verden. Mange andre årsaker kan ligge bak
levercirrhose. Årsaken til det akutte forløp vil i dette tilfellet sannsynlig være akutt blødning fra
øsofagusvaricer pga av portalhypertensjon på bakgrunn av levercirrhosen. Leversvikt med
reduskjon i produksjon av koagulasjonsfaktorer kan også være medvirkende årsak. Akutte
medikamentoverdoser, eller akutt hepatitt vil ikke gi dette bildet, men kronisk hepatitt pga hepatitt
B- og C-virusinfeksjon er vanlig årsak til levercirrhose globalt. fettlever vil være lys glinsende, med
jevn overflate og det er heller ikke klart hvordan fettlever kunne føre til død her. I dette tilfellet vet
vi ikke hva som er den bakenforliggende årsak til levercirrhosen og dette svaret er derfor korrekt
alternativ.
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En 78 år gammel kvinne uten tidligere kjente sykdommer blir innlagt på grunn av brystsmerter som har
vart i ca. 8 timer. I mottagelsen dør pasienten. Ved obduksjon finner man et hvitt stjerneformet område
i fremre vegg av venstre ventrikkel. Mikroskopisk undersøkelse viser tykke kollagenfibre og få små
fibroblaster. I tillegg finner man stenoserende coronar aterosklerose. Det er ingen andre vesentlige
funn ved obduksjon.
Hvordan vil du tolke funnene sett i sammenheng med sykehistorien?
A X Funnet beskriver et arr i myocard. Dette er ikke umiddelbar årsak til dødsfallet, men viser
sammen med stenoserende coronar aterosklerose at pasienten har hatt hjerteinfarkt tidligere. Et
nytt akutt hjerteinfarkt er sannsynligvis umiddelbar dødsårsak.
Riktig svar. Et ferkst hjerteinfarkt av 8 timers varighet som man mistenker her vil man morfologisk
ikke sikkert kunne se, hverken makroskopisk eller mikroskopisk. Arr i myokard vil nesten alltid
bety tidligere gjennomgått hjerteinfakt. Disse kan være stumme og derfor kan dette være ukjent
(ingen tidligere kjente sykdommer). INgen andre funn kan forklare dødsfallet og det er derfor
sannsynlig at pasienten har hatt et nytt akutt hjerteinfarkt som har ført til dødsfallet.
B Funnet beskriver et ferskt hjerteinfarkt, som er den direkte årsak til dødsfallet.
Nei funnet beskriver ikke ferskt hjerteinfarkt. Et ferskt infarkt som her vil oftest ikke kunne
detekteres ved makroskopisk eller mikroskopisk undersøkelse. Det tar lenger tid før
forandringene vil vises. Tykke kollagene fibre og få små fibrobalster passer med beskrivelsen av
et gammelt (modent) arr og vil her representere et hjerteinfarkt mange uker, måneder eller år
tilbake.
C Funnet beskriver et arr i myocard. Dette har ingen sammenheng med dødsfallet. Man kunne
av sykehistorien mistenke akutt hjerteinfarkt, men det har man ikke funnet holdepunkter for.
Dødsårsak forblir derfor usikker.
Funnet beskriver et arr. Se forøvrig kommentar under riktig svar.
D Funnet beskriver et ferskt hjerteinfarkt, en det er usikkert om dette er dødsårsaken.
Nei funnet beskriver ikke ferskt hjerteinfarkt. Hvis funnet hadde representert et ferskt hjerteinfarkt
ville man ha ansett det som den umiddelbare dødsårsak i dette tilfellet.
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En ryggmargsskade kjennetegnes av sammensatte følgetilstander. Enkelte utfall volder mer
problemer, forsterker funksjonshemmingen og rangeres som verre enn andre, dersom du spør et
representativt utvalg av ryggmargsskadde.
Hvilke utfall er dette?
A Aldri kunne å gå eller stå igjen
B X Redusert kontroll på blære, tarm og seksualfunksjon
Ønske om kontroll på blære, tarm, seksualfunksjon rangeres høyest av de aller fleste
ryggmargsskadde
C Utvikling av heterotope ossifikasjoner som hindrer forflytninger
000015b06acfd931eb
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Human bevissthet veksler regelmessig mellom våkenhet, NREM- og REM-søvn. Vanligvis er disse
ulike delene atskilte, men sammenblanding kan forekomme. Kan du angi et eksempel på et symptom
under våkenhet der en tilsvarende tilstand naturlig kan forekomme i søvn?
A
B
C
DX

Rastløse ben
Periodiske benbevegelser
Søvngjengeri.
Kataplexi
Atoni som normalt bare skal forekomme i REM-søvn kommer i våkenhet ved sterke emosjoner.
000015b06acfd931eb

37
En gruppe av plantevernmidler som i dag brukes lite i Norge, men som dessverre fortsatt er i utstrakt
bruk som insektmiddel mange andre steder i verden, forårsaker mange forgiftninger og dødsfall.
Stoffene tas lett opp gjennom intakt hud. Virkningsmekanismen for denne gruppen av stoffer er at de
hemmer acetylkolinesterase på synapsenivå.
Hvilken gruppe av plantevernmidler er det snakk om?
A

Fungicider
Nei, har ikke samme mekanisme og er samlebetegnelse for soppmidler
B Pesticider
Organiske forsformidler hører til gruppen av pesticider, men her finnes det flere typer opptak og
virkningsmekanismer.
C Pyretroider
Nei, i bruk i Norge men ikke så giftige for mennesker
D X Organofosfater
Ja, har hudopptak, er giftige og er acetylkolinesterasehemmere
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En 80 år gammel kvinne oppsøker allmennlegen på grunn av slapphet, vektnedgang, feber og
nattesvette som har vart over flere måneder. Allmennlege palperer patologiske glandler bilateralt på
halsen og i lyskene. Pasienten henvises til pakkeforløp for malignt lymfom på klinisk mistanke.
Utredningen viser generelt forstørrede lymfeknuter, samt forstørret milt og lever. Det tas skjærebiopsi
fra en lymfeknute på halsen. Ved mikroskopisk undersøkelse sees en lymfoid tumoraktig
cellepopulasjon der tumorcellene uttrykker CD3 ved immunhistokjemisk undersøkelse.
Hvilken diagnose har denne pasienten mest sannsynlig?
A Hodgkins lymfom
B X Non-Hodgkins T-cellelymfom
Bare non-Hodgkin T-cellelymfomer uttrykker den generelle T-cellemarkøren CD3 av de
lymfomtypene som er mest sannsynlig hos denne pasienten (og disse alternativene).
NB! Kreftceller er ikke normale celler og de oppfører seg derfor ikke normalt. I sjeldne tilfeller kan
man derfor komme opp i situasjoner der lymfomer eller andre maligniteter uttrykker aberrante
(avvikende, normalt ikke forekommende) markører. Dette kan by på vanskeligheter i
histopatologisk diagnostikk. Dette ligger utenfor det en medisinstudent trenger spesifikk kunnskap
om, men er svært viktig kunnskap for en spesialist i patologi. Imidlertid er det greit å kjenne til
prinsippet om at kreftceller både kan tape og aberrant uttrykke markører.
C Non-Hodgkins B-cellelymfom
D Myelomatose
000015b06acfd931eb
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En mann på 35 år har hatt ryggsmerter med utstråling til øvre, laterale del av høyre lår i 2 måneder.
Han jobber som forskalingssnekker og har vært sykemeldt siden smertedebut. Du har henvist han til
MR som viser degenerative skiver og et midtstilt prolaps i L4/L5-nivå uten nerverotaffeksjon.
Hvilket råd gir du til pasienten?
A

Oppfordre til aktivitet, men sykemelde fullt fra jobben siden han har svært tungt arbeid
Noen ganger må man sykemelde på smerteindikasjon, men tungt arbeid i seg selv er ikke
sykemeldingsgrunn i dette tilfelllet. Man bør heller forsøke tilrettelegging eller gradert sykemelding
B Oppfordre til å gå turer og lett aktivitet som ikke innebærer aksial belastning
Ingen grunn til å oppfordre til forsiktighet
C Oppfordre til aktivitet og henvise til fysioterapeut for akupunktur og opplæring i øvelser som
styrker kjernemuskulatur
Vi har lite forskning som tyder på at spesifikke treningsmetoder (som styrking av kjernemuskler)
er bedre enn generell aktivitet
D X Oppfordre til vanlig aktivitet innenfor smertegrensene, inkludert på jobb
Vanlig aktivitet kan ikke skade normal rygg, heller ikke ved funn av prolaps. Prolapser uten
nerverotaffeksjon er også et vanlig tilfeldig funn og skal ikke behandles spesifikt
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Du er turnuslege på sykehus. En 90 år gammel mann er innlagt etter fall i hjemmet. Det ble påvist
sepsis med E.coli i blodkulturer. Han har fått antibiotika og er i klar bedring. Han spaserer nå i
korridoren og snakker greit, men virker desorientert. I innleggelsesskrivet står det at pasienten for to
måneder siden oppsøkte fastlegen fordi han følte at hukommelsen var svekket. Han var da
hjemmeboende og klarte seg uten hjelp. Fastlegen gjorde Mini Mental Status Examination (MMSE) der
pasienten skåret 25/30 poeng. Du velger nå å gjøre ny MMSE og pasienten presterer nå 16/30 poeng.
Hvordan vil du tolke opplysningene fra fastlegen?
A

Pasienten har en mild demenstilstand
Galt. Du har ikke tilstrekkelige opplysninger til å stille en demensdiagnose. Du har ikke
pårørendeopplysninger, opplysninger om legemidler eller bildediagnostikk av hjernen. Dersom
pasienten klarer seg fint hjemme er demenskriteriene ikke oppfylt.
B Alt kan tolkes som normalt i lys av at han er 90 år
Galt. Dersom pasienten var helt frisk ville han nok ikke husket «noe dårlig,» og han ville
sannsynligvis skåret opp mot 30 poeng på MMSE. Merk: dette svaret er mindre galt enn A og B.
C X Pasienten har mild kognitiv svikt
Rett. Opplysningene om at han husker litt dårlig og har noe redusert MMSE-skår kombinert med
at han klarer seg fint hjemme gjør at mild kognitiv svikt er mest sannsynlige diagnose.
D Pasienten har Alzheimers sykdom
Galt. Du har ikke tilstrekkelige opplysninger til å stille en demensdiagnose, langt mindre å stille en
spesifikk diagnose. Se for øvrig alternativ A.
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En kvinne, 84 år, har de siste årene fått smerter i knærne og vanskelig for å gå trapper. Hun er mye
alene og tar telefonen når den ringer, men hun ringer ikke selv lenger. Sønnen hjelper henne å gjøre
innkjøp, hun har matombringing og hjelp til å vaske huset. Sønnen betaler regningene for henne.
Hjemmesykepleien gir henne medisiner i dosett, setter fram tørrmat og hjelper henne med å dusje og
ta på strømpebukser.
Hvilke instrumentelle activities of daily living (IADL) er nedsatt?
A Forflytning, påkledning, dusjing.
B Påkledning, økonomi, dusjing.
C X Bruk av telefon, innkjøp, stell av bolig.
Definisjon IADL og p-ADL:
ADL (IADL) funksjoner: Bruk av telefon, innkjøp, matlaging, håndtere økonomi, transport, evnen til
å ta forskrevne medikamenter riktig, stell av bolig, vasking av klær.

D

Personlige ADL funksjoner (p-ADL): Spise selv, kontinens for urin og avføring, personlig stell,
påkledning, dusjing, gå på toalettet, bevege seg fra seng til stol, forflytning på jevnt underlag og i
trapp.
Forflytning, innkjøp, matlaging.
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En ett år gammel gutt får henvisning til barneavdelingen hvor du tar imot ham og hans foreldre. Gutten
har akkurat begynt i barnehagen. Foreldrene er bekymret for om han kan fortsette å være der fordi han
har fått blåmerker i underhuden og han ser ut til å ha hevelse ved kneleddet på venstre
underekstremitet. De ansatte skjønner ikke hva det kommer av, og har snakket med henvisende
primærlege om at de har tenkt på å sende bekymringsmelding til barnevernet fordi det har vært
blåmerker før. Du tar noen orienterende prøver på generell blødningstendens som viser følgende:
Prøvesvar

Normalverdi

Trombocytter

278

145-390 *10^9/L

PT-INR

1

0,9-1,2

APTT

70

28-39 sekunder

Antitrombin III

87%

78-125%

D-Dimer

0

<0,5 mg/L

Fibrinogen

2,5

1,9-4,2 g/L

Blødningstid
8
Hvilken diagnose er mest sannsynlig?

5-12 minutt

A

Von Willebrands sykdom
Fasit: Von Willebrands sykdom vil sjelden gi vesentlig økt APTT ( en sjelden variant affiserer
bindingen av FVIII og FVIII elimineres da raskere), men heller en økning i blødningstid. Ellers vil
prøvene være innenfor grenseverdiene. Siden pasienten ikke har økt blødningstid, og APTT er
tydelig forlenget er sjansene for von Willebrands sykdom små.
B Faktor VII-mangel
Fasit: Ved faktor VII-mangel vil APTT være normal, mens PT-INR er fornøyet. Endelig diagnose
gjøres ved måling av faktor VII i blodet ved spesiallaboratorium. Siden pasienten har høy APTT,
men normal PT-INR kan vi utelukke faktor VII-mangel.
C Hemofili B
Fasit: Hemofili B er en blødersykdom forårsaket av nedsatt mengde faktor IX. Det gir isolert utslag
på APTT, hvilket vi ser her. Siden Hemofiili B er mye sjeldnere enn Hemofili A, blir basert på det
du har fått vite riktig svar: "Hemofili A"
D X Hemofili A
Fasit: Hemofili A er en blødersykdom forårsaket av nedsatt mengde faktor VIII. Det gir utslag på
APTT. De andre prøvene er normale Hemofili A er mye vanligere enn hemofili B og er derfor
mest sannsynlige alternativ
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En tidligere frisk kvinne på 68 år, som ikke bruker noen medisiner, fikk kl 18.30 en kveld akutte
høyresidige lammelser og språkproblemer. Ektefelle ringte 113 og pasienten ble hentet med
ambulanse og innkom til akuttmottaket på sykehuset kl 19.30. CT caput og CT angiografi av
precerebrale og cerebrale kar viste ingen patologi.
Ved undersøkelse var pasienten våken og tok instruksjon men hadde store vanskeligheter med å
snakke i tillegg til høyresidig facialisparese. Hun klarte ikke å bevege høyre arm mot tyngdekraften,
men hadde kun lett nedsatt kraft i høyre underekstremitet. BT var 195/90, puls 95 uregelmessig
og temperatur 38,2oC.
Hvordan ville du behandlet denne pasienten i akuttmottaket?
A

Intravenøs medikasjon for akutt blodtrykksenkning til systolisk BT < 185 mmHg, intravenøs
trombolyse, paracetamol, acetylsalisylsyre.
Feil . Pasienter som behandles med trombolyse skal ikke ha acetylsalisylsyre de første 24 timer
etter trombolyse pga blødningsfare
B
Intravenøs medikasjon for akutt blodtrykksenkning til systolisk BT < 160 mmHg, Intravenøs
trombolyse, paracetamol, acetylsalisylsyre
Feil: Acetylsalisylsyre skal ikke gis før 24 timer etter trombolyse og en trenger ikke senke BT til <
160 mmHg - det vil kunne forsinke start på trombolyse og kan være negativt pga svekket
autoregulering. Se kommentar til alternativ B
C X Intravenøs medikasjon for akutt blodtrykksenkning til systolisk BT < 185 mmHg, Intravenøs
trombolyse, paracetamol
Riktig.
D
Intravenøs medikasjon for akutt blodtrykksenkning til systolisk BT < 140 mmHg, Intravenøs
trombolyse,paracetamol
Feil: BT behandling ved hjerneinfarkt til BT< 140 kan være uheldig da autoreguleringen av
blodgjennomstrømning i hjernen er svekket og så karftig akutt blodtrykksreduskjon kan redusere
blodgjennomstrømningen mye og øke hjerneskaden.
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En 40 år gammel kvinne kommer på allmennlegekontoret ditt. Hun forteller at hun i går merket at
synet på høyre øye var tåkete. Hun la også merke til at høyre pupille var blitt stor. Hun har ikke
smerter eller diplopi. Sønnen hennes behandles for akutt iridocyclitt.
Ved undersøkelse finner du at høyre pupille ikke responderer på lys eller nærinnstilling. Høyre pupille
er stor. Hun angir ikke dobbeltsyn og øyebevegelsene er normale. Ingen reaksjon i pupillestørrelse
etter drypping med anticholinergicumet Pilocarpin 2 %
Hva er den mest sannsynlige diagnosen?
A

Adies pupille
Responderer på Pilocarpin. Lys-nærdissosiasjon trenger litt tid på seg for å bli manifest.
B X Farmakologisk mydriase
Et typisk bilde for denne tilstanden. Spesielt manglende respons på cholinergicumet Pilocarpin.
Mydriatikumet kommer sannsynligvis fra sønnens dråper da mydriatika er en del av behandlingen
ved akutt iridocyclitt.
C Oculomotoriusparese
Har så å si alltid diplopi på grunn av affeksjon av de eksterne øyemusklene. Ren pupilleaffesjon
ved oculomotoriusparese er en sjeldenhet. De responderer på cholinergicumet Pilocarpin.
D Horners syndrom
Ved Horner syndrom ses lett ptose + miose. Et godt resyme over pupillediagnostikk foreligger i
læremiddelbanken som regnes som pensum.
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Du er turnuslege og skal vurdere en 63 år gammel kvinne i akuttmottak. Hun forteller at venstre
underekstremitet ikke lystrer, og pasienten uttrykker at den henger bare ikke med. Det er vanskelig å
gå og å holde balansen. Du undersøker pasienten og finner en parese i venstre underekstremitet. Du
finner ingen andre nevrologiske utfall.
Hvilket område av hjernen er det mest sannsynlig skade i?
A Høyre lillehjernehemisfære
B Venstre lillehjernehemisfære
C X Høyre frontallapp

D

Pasienten har motoriske symptomer kun i venstre underekstremitet. Dette er mest forenelig med
en lesjon i kontralateral frontallapp. Ledsagende symptomer, som atferds- eller
personlighetsforstyrrelser blir vanligvis oppdaget i løpet av de første dagene og ikke i den helt
akutte fasen.
Høyre occipital-lapp
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På et cruiseskip får flere av passasjerene og mannskapet oppkast og diarè. Man mistenker
norovirusutbrudd og tilbyr alle passasjerene engangsservietter med 80% etanol til hånddesinfeksjon.
Hvilken effekt tror du dette tiltaket vil ha på virusspredningen ombord?
A

God effekt
Selv om god håndhygiene reduserer smittefaren er ikke dette det eneste tiltaket som har effekt på
utbredelsen av norovirus, da dette ofte er en matbåren infeksjon.
B X Begrenset effekt
Se kommentar til A.
C Ingen effekt
Norovirus er et robust virus uten kappe, og i teorien vil ikke alkohol inaktivere dette viruset, men i
praksis vil rengjøring av hendene med et fettoppløselig middel redusere virusmengden og dermed
kunne ha noe effekt på smittsomheten.
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En 25 år gammel kvinne kommer til deg på legekontoret p.g.a. tåkesyn for høyre øye siste uke. Ved
undersøkelse finner du at visus er 0,1 på høyre øye og 1,0 på venstre øye. Synsfelt ad modum
Donders er normalt. Du henviser henne til øyelege.
Fyller hun synskravene til førerkort og kan hun kjøre bil hjem?
A X Nei, hun fyller ikke synskravene til førerkort og kan dermed ikke kjøre hjem.
Hun har en nylig konstatert betydelig reduksjon av syn på ett øye og kan ifølge forskrift om
førerkort ikke kjøre bil.
B Ja, hun fyller synskravene til førerkort da hun ser godt nok på venstre øye. Hun kan kjøre hjem.
C Ja, hun fyller kravene til førerkort klasse C og D da synsstyrken er minst 0,8 på det ene og 0,1 på
det andre øyet. Hun kan kjøre bil.
D Nei, hun fyller ikke kravene til førerkort, men kan kjøre i påvente av videre utredning.
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Ved mange maligne blodsykdommer er det en mulighet å stamcelletransplantere pasienten. Dette er
en risikabel prosedyre pga alvorlig infeksjonsproblematikk og avstøtningsreaksjoner.
Hva er hovedeffekten av stamcelletransplantasjonen?
A

Infeksjon eller oppbluss av infeksjon med cytomegalovirus (CMV) bidrar til antileukemisk effekt.
CMV-infeksjon er en ikke uvanlig problem/komplikasjon men har ikke med relaps/kurasjon å gjøre
B X Det finnes små ulikheter i vevstyper selv om HLA-oppsettet er identisk hos f.eks søsken. Dette gir
opphav til en immunologisk reaksjon mot neoplasien, såkalt Graft vs Leukemia-effekt (GvL)
Korrekt
C Det finnes små ulikheter i vevstyper selv om HLA-oppsettet er identisk hos f.eks søsken. Dette
gir opphav til en immunologisk reaksjon mot vertsorganismen, såkalt Graft vs Host disease
(GvHD)
GvHD er en vanlig komplikasjon til transplantasjon, men GvL er et riktigere svar.
D Avstøtningsreaksjonen, også kalt GVHD, må behandles med immunsuppresjon som har
antileukemisk effekt
Bare surr. Da hadde man brukt midlene for å kurere
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Du er turnuslege i akuttmottaket på et lokalsykehus. Der møter du en 60 år gammel mann. Han
kommer henvist fra legevaktslege med sterk hodepine i høyre hodehalvdel med akutt debut. Du finner
normal somatisk status og normal orienterende nevrologisk undersøkelse foruten ptose høyre øye og
miotisk pupille som ikke reagerer på belysning og som ikke dilateres når du slår av lyset. Han har ikke
relativ afferent pupilledefekt og visus/synsfelt er normalt.
Hva bør du gjøre videre?
A

Henvise til nevrologisk avdeling for poliklinisk utredning av hodepine. Pupillefunnet regnes som et
bifunn siden 20 % av befolkningen har fysiologisk anisokori.
Pupilleabnormalitet med akutt hodepine bør utredes som øyeblikkelig hjelp.
B Sende pasienten hjem. Foruten pupilleabnormalitet som du regner som et bifunn er
undersøkelsen normal og du overlater videre oppfølging til fastlege.
Pupilleabnormalitet med akutt hodepine bør utredes som øyeblikkelig hjelp.
C X Rekvirere ultralyd av halskar som øyeblikkelig hjelp.
Pasienten har mulig Horner syndrom med bakgrunn i carotisdisseksjon. Du bør rekvirere ultralyd
av halskar som øyeblikkelig hjelp.
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En pasient med mekanisk mitralventil og atrieflimmer går til deg for INR-prøver. En dag kommer han til
INR-prøve og du måler INR til 1,4. Pasienten forteller at han de siste dagene har hatt korte episoder
med uklart syn og en morgen hadde han litt vanskelig for å finne de rette ordene.
Hvilke tiltak iverksetter du?
A

Gir Albyl E i tillegg og øker dosen
Utilstrekkelig. Albyl E vil virke dårlig på ventilrelatert problematikk
B Øker Marevan-dosen og avtaler ny kontroll over helga
Passivt
C Ber pasienten endre kostholdet og avtaler ny INR-prøve over helga
For passivt
D X Legger pasienten inn i sykehus som øyeblikkelig hjelp for intensivert antikoagulasjonsbehandling
Mer antikoagulasjon f.eks ved lavmolekylærvekt heparin + overvåkning av hans tilstand på vanlig
sengepost. Mistanke om ventiltrombose.
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En mann i 30-årene får akutt innsettende hodepine og blir raskt bevisstløs. Du kommer som
legevaktslege og vil legge han inn som øyeblikkelig hjelp på sykehus. Livet står imidlertid ikke til å
redde, og obduksjon blir begjært. Det blir påvist en subaraknoidalblødning.
Hvilken av følgende årsaker kan føre til en slik blødning?
A Overrivning av brovener
B Overrivning av arteria meningea media
C X Ruptur av aneurisme på en av hjernens basalarterier
Den vanligste årsaken til subaraknoidalblødning er rumpert aneurisme som ligger i eller nær ved
circulus Willisi
D Trombosering av sinus cavernosus
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Tenk deg at prosesser som holder deg våken og prosesser som gjør at du sovner "kjemper" mot
hverandre og at den mest kraftfulle prosessen "vinner" i hver sine perioder gjennom døgnet. Ved typisk
endring av patofysiologien ved narkolepsi type 1: Vil du si det er våkenhetssystemet som er svekket
eller det søvngivende systemet som er styrket gjennom den typiske endringen av hypokretin/orexinmengden?
A

Styrket søvngivende system
Ville evt vært økning av søvngivende substanser: adensosin/inflammatoriske substanser/NO. Jmf
sovesyke.
B Begge deler
C X Svekket våkenhetssystem
Narkolepsi: svekket evne til stabil våkenhet (og forsåvidt stabil søvn. Lave nivå Hcrt/Orx gjør
systemet følsomt for Hcrt/Orx)
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En middelaldrende mann får påvist en 2 cm stor velavgrenset tumor i høyre lunges underlapp. Bildet
viser et histologisk snitt fra tumor slik den ser ut med liten forstørrelse.
Hva er den mest sannsynlige diagnosen?
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A Småcelletkarsinom
B X Hamartom
Nederst i bildet er det områder med lyst kompakt vev med lakuner (klar åpninger) med sorte
prikker (cellekjerner). Dette er det typiske bildet av bruskvev. Og hamartom er overvekst av
vevskomponenter normalt til stede i organet, slik det er i dette tilfelle. De andre svaralternativene:
småcellet karsinom er karakterisert av blåe tetteliggende cellekjerner med minimalt cytoplasma så
da ville man sett et blåfiolett område bestående av disse cellekjernene. Plateepitelkarsinom ser jo
ikke ut som brusk og består av cytoplasmarike celler med markerte kjerner som varierer i form og
størrelse. Kondrosarkom er atypiske/malignt bruskvev. Dette er en sjeldenhet, og ville også ha
vist atypiske kjerner og et mer rotetet bilde selv på liten forstørrelse som bildet viser.
C Plateepitelkarsinom
D Kondrosarkom
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En 60 år gammel mann uten symptomer blir henvist til hematologisk avdeling etter at det ble funnet
avvikende blodverdier på et rutinebesøk hos bedriftslegen. Det blir tatt nye blodprøver på avdelingen:
Blodprøve

Målt verdi

Referanseområde

Hb (g/dL)

13,5

11,7-15,3

Trombocytter (x 109 /L)

170

163-370

Leukocytter (x 109 / L)

25

4,1 - 9,8

Nøytrofile granulocytter (x 109 /
L)

6

1,8 - 6,9

Lymfocytter (x 109 / L)
19
1,2 - 3,1
Ved elektroforese av serum ble det funnet en M-komponent og i beinmargsprøven fant man at >30%
av de kjerneholdige cellene var lymfocytter. Ved palpasjon av abdomen var milten noe forstørret.
Hva er riktig behandling for pasienten på nåværende tidspunkt?
A

Strålebehandling
Har ingen foci som trenger bestråling. Stråling benyttes kun mot symptomgivende foci.
B X Pasienten behøver ikke behandling før han utvikler symptomer
Lymfocytose, fravær av symptomer og rikelig med lymfocytter i beinmarg er typisk for KLL. Denne
tilstanden kan ha meget langsom progresjon og trenger ikke å behandles før den blir
symptomgivende.
Kilde: Basisbog i medicin og kirurgi, kapittel 21: Blodsygdomme, 2016
C Kjemoterapi, enten Rituximab-Fludarabin-Cyclofosfamid eller Rituximab-Bendamustin
Watch and wait er vanligste strategi
D Beinmargstransplantasjon
Et alternativ kun for sterkt motiverte pasienter med dårlig prognose. Pasientens sykdom virker
indolent
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Du tilser et 6 uker gammelt barn på legekontoret som er henvist av helsesøster på grunn av avflatende
vekstkurve. Du gjør oftalmoskopi siden du synes rød refleks er noe nedsatt på høyre øye. På høyre
øye får du ikke netthinnen i fokus men på venstre øye får du sett macula glimtvis og du finner flere
punktblødninger.
Hvilken diagnose er det du har høyest på listen av potensielle differensialdiagnoser og hva er
hastegraden på videre utredning?
A

Kongenitt glaukom, innleggelse i barneavdeling umiddelbart.
Feil, se A.
B Kongenitt katarakt, innleggelse i barneavdeling i løpet av et par dager.
Feil, se A
C Shaken baby syndrom, innleggelse i barneavdeling i løpet av et par dager.
Feil, se A.
D X Shaken baby syndrom, innleggelse i barneavdeling umiddelbart.
Riktig. Corpusblødning og netthinneblødninger kan være ledd i shaken baby syndrom.
Netthinneblødninger kan resorberes ila 24 timer og det er viktig at funnet dokumenteres raskt.
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En kvinne på 40 år kommer til deg på legevakt med ensidig debut av rødt øye. Hun bruker
månedslinser som hun har på dag og natt. Pasienten er lyssky. Hun har tidligere hatt iridocyclitt. Det er
ikke sekresjon, men hevelse av øvre og nedre øyelokk og tåreflod. Visus er lett nedsatt til 0.8 med
beste korreksjon. Trykket er 20mmHg. Du farger med fluorescein og oftalmoskoperer. Du synes du ser
en liten prikk som tar opp fluorescein. Hvilken diagnose er det viktigst å utelukke før du setter i gang
behandling?
A

Iridocyclitt
Feil, se B
B X Bakteriell keratitt
Riktig. Hun bruker månedslinser og du finner opptak med fluorescein. En evt behandling med
steroidedråper på mistanke om iridocyclitt vil forverre en bakteriell keratitt.
C Akutt trangvinkelglaukom
Feil, diagnosen passer ikke med sykehistorien.
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Du er LIS lege ved kirurgisk avdeling og skal på ettermiddagsvisitten vurdere en 31 år gammel kvinne
som ble innlagt dagen før med akutte smerter i øvre abdomen. Hun har ikke hatt lignende smerteanfall
tidligere.
Blodprøver Hb

CRP

Leukocytter Bilirubin

ALP

ALAT

Lipase

Amylase

Normalve- 13.4-17.0g/ 0-5mg/L
rdier
L

3.7-1010- 5-25µmol/ 35-105U/ 10-70U/L 13-60U/L 25-120U/
**9/L
L
L
L

Målt hos
pasient
ved
innkomst

10.6
10**9/L

13.3 g/L

<5mg/L

22µmol/L 320U/L

80 U/L

900 U/L

3100 U/L

Dagen
13.1 g/L 15mg/L
9.6 10**9/ 20µmol/L 105U/L
80 U/L
330 U/L
460 U/L
etter
L
innkomst
Ultralyd undersøkelse av lever og galleveier viser multiple små steiner i galleblæren, men ingen tegn til
kolecystitt. MRCP viser ikke tegn til stein i dype galleveier(ductus koledochus og ductus hepaticus).
Magesmertene er nå nærmest forsvunnet.
Hvilken plan for videre behandling legger du?
A

Planlegger utskrivelse dagen etter og og setter pasienten på venteliste for laparoskopisk
kolecystektomi med antatt ventetid på ca 6 måneder.
Dette er ikke korrekt. Faren for residiv er stor i løpet av kort tid
B X Planlegger laparoskopisk kolecystektomi i løpet av få dager og før pasienten utskrives
Dette er det korrekte behandlingsalternativet. Pasienten ahar gallesteinsassoiert pankreatitt.
Faren for resisdiv i løpet av få måneder er meget stor, og det er sterkindikasjon for å sanere
galleveiene for stein før pasienten utskrives.
C Planlegger utskrivelse dagen etter og sier til pasienten at det ikke er nødvendig å gjøre noe med
pasientens gallesteiner nå fordi det er første gangs gallesteinsanfall.
Pasienten har åpenbart gallesteinsassosiert pankreatitt. Faren for residiv er meget stor i løpet av
få måneder, og det er sterk indikasjon for å sanere galleveiene for stein før pasienten utskrives.
D Du setter pasienten på ursodeoksykolsyre (Ursofalk) med tanke på medikamentell oppløsning av
de påviste galleblæresteinene og planlegger ny ultralydundersøkelse av galleveiene om 6
måneder.
Dette er ikke korrekt svarr A. Medikamentell oppløsning av gallestein er forlatt som
behandlingsalternativ for mange år siden, både fordi det er lite effektivt og fordi faren for residiv
med nye steiner i løpet av kort tid er stor
000015b06acfd931eb
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Du tilser en pasient som har nyoppstått diplopi. Du finner rettstilte bulbi men pasienten tilter hodet mot
venstre.
Hvilken hjernenerve som innerverer muskulatur til hans venstre øye er sannsynligvis affisert?
A X Nervus trochlearis (IV)
Riktig, pasienten har en kompensatorisk torticollis for å få bulbus i riktig posisjon ved nedsatt
funksjon i m. superior obliqus på sitt venstre øye.
B Nervus abducens (VI)
Feil, se C
C
Nervus oculomotorius (III)
Feil, se C.
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En 19 år gammel kvinne kommer til ditt allmennlegekontor på grunn av økt slapphet, svimmelhet og
hodepine. Hun har også de siste månedene hatt problemer med morgenstivhet og smerter i
fingerleddene. Videre forteller hun at hun har hatt unormalt store menstruasjonsblødninger. Du tar
diverse blodprøver, se tabellen under.
Hva er mest sannsynlig årsaken til pasientens anemi?
Blodprøve

Måltverdi

Referanseområde

Hb (g/dL)

10,1

11,7-15,3

MCV (fL)

78

81-95

Ferritin (µg/L)

63

10-167

Fritt jern (µmol/L)

4

9-34

Jernbindingskapasitet (TIBC, µ
mol/L)

34

47-83

B12 (pmol/L)

178

186-645

CRP

50

<5

A

B12 mangel
Gir makrocytær anemi
B Jernmangel
Ferritin vil da vært mer redusert og jernbindingskapasiteten økt. MCV ville trolig også vært lavere.
C Thalassemia major
Gir tidlig debut av alvorlig anemi som krever regelmessige transfusjoner.
D X Revmatoid artritt
Blodprøvene tyder på at pasienten har en kronisk sykdom (normale jernlagre, redusert
jernbindingskapasitet og forhøyet CRP/SR). Symptomer fra fingerledd gjør revmatoid artritt til en
sannsynlig årsak
000015b06acfd931eb
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En 70 år gammel mann kommer til ditt legekontor med kortpusthet og tørrhoste som har vært gradvis
økende over flere år. Ved spirometri er FEV1 = 48 % og FVC = 61 % av forventet verdi. FEV1/FVC =
64 %. En utvidet lungefunksjonsundersøkelse avslører i tillegg redusert total lungekapasitet (TLC =
47 % av forventet) og nedsatt diffusjonskapasitet (DLCO = 68 % av forventet). Han forteller at han har
røykt ca 10 sigaretter daglig siden han var 22 år og at han nå er pensjonist etter å ha jobbet som
steinhugger i 47 år. Røntgen toraks avslører bilaterale nodulære fortetninger med kalsifisering av
mediastinale lymfeknuter. Biopsi viser noduli av hyalinisert kollagen.
Hva feiler pasienten?
A

KOLS
Gir ikke redusert TLC
B X Silikose
Passer med at han har jobbet som steinhugger (røyking vil i tillegg øke risikoen). Typiske
symptomer med kortpusthet og tørrhoste. Gir ofte en blanding av restriktiv og obstruktiv
funksjonsnedsettelse og redusert diffusjonskapasitet. Røntgen og biopsi funn passer også.

C
D

https://www.uptodate.com/contents/silicosis?source=search_result&search=
silicosis&selectedTitle=1~27
https://radiopaedia.org/articles/silicosis
https://legehandboka.no/handboken/kliniske-kapitler/lunger/tilstander-og-sykdommer/interstitiellesykdommer/pneumokonioser/#kjerneopplysninger
robbins basic pathology 9e. Kap 12, s476
Tuberkulose
Gir nekrotiserende granulomer
Sarkoidose
Gir ikke-nekrotiserende granulomer
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En 32 år gammel kvinne som er gravid i uke 32, kommer til akuttmottaket for vurdering av rød, hoven
og smertefull venstre legg. Det blir gjort en ultralyd som viser DVT.
Hvilken antikoagulasjonsbehandling ville du startet?
A Marevan
B Trombolyse
C X Lavmolekylært heparin
Eneste alternativ i svangerskap, da de andre nevnte midlene er eller kan være teratogene
D NOAK (Nye orale antikoagulantia)
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Smerte fra kreftsykdom er sjelden helt stabil. Hva er gjennombruddssmerte?
A Enhver økning i smerten uavhengig av hvor godt pasienten er lindret i hvile
B Smerter ved mobilisering uavhengig av om pasienten er godt lindret i hvile
C X Spontane forverringer av smerten hos en pasient som ellers er godt lindret
Gjennombruddssmerte er spontane smertetopper av få mintter til et par timers varighet Smertene
kommer uten noen tydelig fremprovoserende årsak. Definisjonsmessig skal pasienten ha en god
basal smertelindring før vi kan vurdere gjennombruddssmerte.
D Enhver økning i smerten hos en pasient som er lindret i hvile
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En 31 år gammel kvinne innlegges ved akuttmottaket etter at hun i 2 uker har hatt økende hoste,
hodepine, slapphet og etterhvert blitt tiltagende tungpustet. Hun er fra tidligere frisk og bruker ingen
faste medisiner bortsett fra p-piller. Ingen utenlandsreiser siste 6 mndr. Fastlegen som har lagt henne
inn skriver at hun i 5 dager har vært behandlet med fenoxymetylpenicillin tabl., 660 mg x 4. Ved
undersøkelse finner du enkelte krepitasjoner over venstre basale lungefelt baktil. Hun er i lett redusert
allmenntilstand, men våken og klar, har et BT på 105/72 mmHg, puls 89/min, respirasjonsfrekvens 24/
min, SaO2 (oksygenmetning) 93% på romluft og temperatur 38,2OC. De første blodprøvene er gjengitt
i tabellen under:
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Blodprøve

Verdi

Referanseområde

Hb (g/dl)

12,2

11,7 - 15,3

Leuckocytter (x 109/L)

6,6

4,1 - 9,8

109/L

503

164 - 370

SR (mm/time)

44

1 - 21

CRP (mg/L)

154

<5

Trombocytter (x

Hva er den mest sannsynlige diagnosen her?
A

Pneumoni med empyem
Den mest sannsynlige diagnosen hos denne tidligere friske kvinnen er en atypisk pneumoni. En
slik atypisk pneumoni er ofte preget av gradvis økende symptomer over tid, og har typiske
symptomer med hoste (gjerne tørrhoste), hodepine og evt redusert allmenntilstand. Yngre
personer er oftere rammet av dette enn eldre. Sykdommen er ofte assosiert med kun lettgradig
feber, normale leukocyttverdier og noe trombocytose (akuttfasereaksjon).
Lungeemboli vil oftest ha en mer akutt sykehistorie preget av smerter og det er ofte lite funn ved
auskultasjon over lungene. Etter quick-SOFA-kriterier vil ikke dette klassifiseres som en sepsistilstand da bare ett av 3 kriterier er oppfylt, nemlig respirasjonsfrekvens >22 (ikke endret mental
status og ikke BT<100mmHg). Hos en tidligere frisk kvinne uten særlige risikofaktorer er det
mindre sannsynlig at hun har fått en pneumoni med empyem. Denne tilstanden vil være mere
preget av respirasjonsavhengige smerter, ha oftere funn med dempning og nedsatt
respirasjonslyd basalt, samt høye inflammasjonsparametre (CRP, SR og leukocytter).
B Pneumoni med sepsis
Den mest sannsynlige diagnosen hos denne tidligere friske kvinnen er en atypisk pneumoni. En
slik atypisk pneumoni er ofte preget av gradvis økende symptomer over tid, og har typiske
symptomer med hoste (gjerne tørrhoste), hodepine og evt redusert allmenntilstand. Yngre
personer er oftere rammet av dette enn eldre. Sykdommen er ofte assosiert med kun lettgradig
feber, normale leukocyttverdier og noe trombocytose (akuttfasereaksjon).
Lungeemboli vil oftest ha en mer akutt sykehistorie preget av smerter og det er ofte lite funn ved
auskultasjon over lungene. Etter quick-SOFA-kriterier vil ikke dette klassifiseres som en sepsistilstand da bare ett av 3 kriterier er oppfylt, nemlig respirasjonsfrekvens >22 (ikke endret mental
status og ikke BT<100mmHg). Hos en tidligere frisk kvinne uten særlige risikofaktorer er det
mindre sannsynlig at hun har fått en pneumoni med empyem. Denne tilstanden vil være mere
preget av respirasjonsavhengige smerter, ha oftere funn med dempning og nedsatt
respirasjonslyd basalt, samt høye inflammasjonsparametre (CRP, SR og leukocytter).
C X Atypisk pneumoni
Den mest sannsynlige diagnosen hos denne tidligere friske kvinnen er en atypisk pneumoni. En
slik atypisk pneumoni er ofte preget av gradvis økende symptomer over tid, og har typiske
symptomer med hoste (gjerne tørrhoste), hodepine og evt redusert allmenntilstand. Yngre
personer er oftere rammet av dette enn eldre. Sykdommen er ofte assosiert med kun lettgradig
feber, normale leukocyttverdier og noe trombocytose (akuttfasereaksjon).
Lungeemboli vil oftest ha en mer akutt sykehistorie preget av smerter og det er ofte lite funn ved
auskultasjon over lungene. Etter quick-SOFA-kriterier vil ikke dette klassifiseres som en sepsistilstand da bare ett av 3 kriterier er oppfylt, nemlig respirasjonsfrekvens >22 (ikke endret mental
status og ikke BT<100mmHg). Hos en tidligere frisk kvinne uten særlige risikofaktorer er det
mindre sannsynlig at hun har fått en pneumoni med empyem. Denne tilstanden vil være mere
preget av respirasjonsavhengige smerter, ha oftere funn med dempning og nedsatt
respirasjonslyd basalt, samt høye inflammasjonsparametre (CRP, SR og leukocytter).
D Lungeemboli
Den mest sannsynlige diagnosen hos denne tidligere friske kvinnen er en atypisk pneumoni. En
slik atypisk pneumoni er ofte preget av gradvis økende symptomer over tid, og har typiske
symptomer med hoste (gjerne tørrhoste), hodepine og evt redusert allmenntilstand. Yngre
personer er oftere rammet av dette enn eldre. Sykdommen er ofte assosiert med kun lettgradig
feber, normale leukocyttverdier og noe trombocytose (akuttfasereaksjon).
Lungeemboli vil oftest ha en mer akutt sykehistorie preget av smerter og det er ofte lite funn ved
auskultasjon over lungene. Etter quick-SOFA-kriterier vil ikke dette klassifiseres som en sepsistilstand da bare ett av 3 kriterier er oppfylt, nemlig respirasjonsfrekvens >22 (ikke endret mental
status og ikke BT<100mmHg). Hos en tidligere frisk kvinne uten særlige risikofaktorer er det
mindre sannsynlig at hun har fått en pneumoni med empyem. Denne tilstanden vil være mere
preget av respirasjonsavhengige smerter, ha oftere funn med dempning og nedsatt
respirasjonslyd basalt, samt høye inflammasjonsparametre (CRP, SR og leukocytter).
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En 25 år gammel kvinne var for to uker siden på telttur på Hitra. Hun har vært litt slapp, hatt hodepine
og muskelsmerter i det siste og våknet i dag opp med lammelse i høyre side av ansiktet. Hvordan vil
du undersøke denne pasienten for å få en indikasjon om hun har en perifer eller en sentral
årsak til lammelsen?
A

Vurdere bevegelighet til ala nasi- bevart evne til bevegelighet i ala nasi indikerer sentral årsak
Ikke egnet for vurdering
B Be pasienten om å smake på salt– manglende evne til symmetri på tunga indikerer perifer årsak
Ikke relevant for bedømming av sentral eller perifer årsak til facialisparese
C X Be pasienten om å rynke panna- bevart evne til å rynke panna viser sentral årsak
Korrekt alternativ
Facialis nerven deles i 4 greiner og innehar både motoriske, parasympatiske ( lacrimal,
submandibular og sublingual), sensoriske nervefibrer (tunge og fra øret) (1). Utfall i disse
greinene kan bidra til å bestemme nivå for lammelse av nerven. Man kan også skille mellom en
sentral og en perifer årsak til lammelse ved å be pasienten om å rynke panna. Dersom det er
lammelse i den perifere gren av facialis vil også panna være påvirket (2). Skulle lammelsen
derimot være sentral vil pasienten være i stand til å rynke panna da n. facialis har kryssende
innervasjon fra de to kjernene(nuckleus facialis) til motsatte side. En sentral lammelse i den ene
kjernen vil derfor kunne gi symmetrisk aktivitet i musculus frontalis.
1. https://emedicine.medscape.com/article/835286-overview#a3
2. http://legeforeningen.no/PageFiles/287327/Facialisparese.pdf
D Ta høreprøve for å bestemme om høretersklene er sidelike, ulike høreterskler antyder sentral
årsak
Er ikke relevant for facialisparese
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En kvinne, 76 år og selvhjulpen, har nettopp fått påvist lungekreft (NSCLC, adenocarcinom, EGFR
mutasjon pos - Del Exon 19, ALK neg, PD-L1 neg), cT2aN3M1b, klinisk stadium IV med metastaser til
skjelett (lokalisert med klinisk smerte korrelat), lever og begge lunger (multiple små lesjoner og svær
dyspnoe).
Hva anses som beste behandling videre hos aktuelle pasient?
A

Gi opiater peroralt i optimale doser (effektivt og tolererbart) for beste smertelindrende
behandling, og primært vurdere kombinert kjemoterapi og TKI som 1.linje behandling, kombinert
med palliativ strålebehandling mot symptomgivende skjelettmetastaser
Feil svar: Ubehandlede pasienter med utbredt NSCLC (adenocarcinom) med betydelige
symptomer (vanligvis smerter og dyspnoe) med EGFR pos (eller ALK pos) tumor kan få betydelig
symptomlindring og økt DFS med TKI (tyrosin-kinase-inhibitor) eller som 1.linje behandling
(alternativt immunterapi om tumor er PD-L1 pos >50%), samt at pasienten er klinisk kjekk (PS
0-2). I dette tilfellet ville en forvente god effekt av TKI primært (EGFR reseptor blokk). Og en bør
supplere med lokal strålebehandling av smertefulle skjelettmetastaser En gir ikke
kombinasjonsbehandling TKI og kjemoterapi som etablert behandling per idag
B Gi opiater peroralt i optimale doser (effektivt og tolererbart) for beste smertelindrende behandling,
og primært vurdere kjemoterapi som 1. linje behandling (for eksempel Carboplatin / Vinorelbin)
kombinert med palliativ strålebehandling mot symptomgivende skjelettmetastaser
Feil svar: Ubehandlede pasienter med utbredt NSCLC (adenocarcinom) med betydelige
symptomer (vanligvis smerter og dyspnoe) med EGFR pos (eller ALK pos) tumor kan få betydelig
symptomlindring og økt DFS med TKI (tyrosin-kinase-inhibitor) eller som 1.linje behandling
(alternativt immunterapi om tumor er PD-L1 pos >50%), samt at pasienten er klinisk kjekk (PS
0-2). I dette tilfellet ville en forvente god effekt av TKI primært (EGFR reseptor blokk). Og en bør
supplere med lokal strålebehandling av smertefulle skjelettmetastaser. En gir ikke kjemoterapi i 1.
linje dersom TKI eller PD-L1 pos (>50% pos) tumor
C Gi opiater peroralt i optimale doser (effektivt og tolererbart) for beste smertelindrende behandling,
og vurdere 2.linje behandling med TKI- (EGFR mutasjon pos), etter 1.linjebehandling med
kjemoterapi, kombinert med palliativ strålebehandling mot symptomgivende skjelettmetastaser
Feil svar: Ubehandlede pasienter med utbredt NSCLC (adenocarcinom) med betydelige
symptomer (vanligvis smerter og dyspnoe) med EGFR pos (eller ALK pos) tumor kan få betydelig
symptomlindring og økt DFS med TKI (tyrosin-kinase-inhibitor) eller som 1.linje behandling
(alternativt immunterapi om tumor er PD-L1 pos >50%), samt at pasienten er klinisk kjekk (PS
0-2). I dette tilfellet ville en forvente god effekt av TKI primært (EGFR reseptor blokk). Og en bør
supplere med lokal strålebehandling av smertefulle skjelettmetastaser En oppfatter ikke
vedlikeholdsbehandling med kjemoterapi som etablert behandling per idag (hos slike pasienter)
D X Gi opiater peroralt i optimale doser (effektivt og tolererbart) for beste smertelindrende behandling,
og primært vurdere 1.linje behandling med TKI (EGFR hemmer), kombinert med palliativ
strålebehandling mot symptomgivende skjelettmetastaser
Rett svar: Ubehandlede pasienter med utbredt NSCLC (adenocarcinom) med betydelige
symptomer (vanligvis smerter og dyspnoe) med EGFR pos (eller ALK pos) tumor kan få betydelig
symptomlindring og økt DFS med TKI (tyrosin-kinase-inhibitor) eller som 1.linje behandling
(alternativt immunterapi om tumor er PD-L1 pos >50%), samt at pasienten er klinisk kjekk (PS
0-2). I dette tilfellet ville en forvente god effekt av TKI primært (EGFR reseptor blokk). Og en bør
supplere med lokal strålebehandling av smertefulle skjelettmetastaser
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En 46 år gammel kvinne kommer til ditt legekontor på grunn av palpitasjoner i brystet. Du utfører et
EKG som viser at etter hver 4. P-bølge mangler et etterfølgende QRS-kompleks. Du ser også at PQ
varierer, hvor PQ tiden er lengst rett før det manglende QRS-kompleks og minst rett etter. Puls måles
til 70/min. Du konkluderer med at dette må skyldes en AV-blokk.
Hvilken type AV-blokk passer best?
A

AV-blokk grad III
Grad III er klassifisert som fullstendig hjerteblokk hvor ingen impulser overføres fra atriene til
ventriklene. Ventriklenes QRS kompleks og atriets P bølge vil da være uavhengige av hverandre.
B AV-blokk grad II - Mobitz II
Er kjennetegnet av konstant PQ tid, hvor ikke alle P-bølgene er etterfulgt av et QRS-kompleks
C AV-blokk grad I
Her vil man finne forlenget PQ tid, men uten bortfall av QRS-kompleks (PQ tid er tiden målt i
sekunder fra starten av P-bølgen til starten av QRS-komplekset)
D X AV-blokk grad II - Mobitz I (Wenckebach)
Er kjennetegnet av progressiv forlengelse av PQ tid inntil P-bølgen IKKE følges av et
etterfølgende QRS-kompleks.
clinical medicine kumar and clark's 9e. kap. 23. s.964
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En 25 år gammel mannlig innvandrer presenterer seg hos fastlegen med vekttap, følelse av slitenhet
og stadige «forkjølelser» de siste månedene. Fastlegen ønsker raskt å utelukke tuberkulose, og det
gjøres undersøkelser for dette, blant annet et røntgen thorax:
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Case courtesy of Dr Aditya Shetty, Radiopaedia.org, rID: 27747
Dersom vi går ut i fra at dette dreier seg om tuberkulose – hvilket stadium av sykdommen er
trolig pasienten i, ut fra de radiologiske funnene?
A X Postprimær tuberkulose
Dette er en «reaktivering» av latente bakterier, og det mest typiske er lesjoner (infiltrater) i apikale
segmenter av overlappene. Det kan etterhvert dannes kaverner som er synlige ved avbildning,
slik som ved høyre lungehilus på dette bildet.
B Primær tuberkulose
Her ses hos noen ( <30%) lungeinfiltrat og hilusglandelforstørrelse på samme side. Infiltratet kan
være hvor som helst i lungen, og varierer i omfang. Dette går tilbake hos de fleste, da infeksjonen
nøytraliseres. Etter dette kan man gjerne se det man kaller et «primærkompleks» som består av
synlig kalk i lymfeknutene i hilus og i lungelesjonen. Ettersom det er en kaverne her, er
postprimær reaktivering av infeksjonen mer sannsynlig. Man bør merke seg at en primær
tuberkulose gjerne har et subklinisk forløp med lite symptomer.
C Miliær tuberkulose
Karakterisert ved diffust utbredte småknutede forandringer i alle lungefelt, noe man ikke har her.
(Tidlig i sykdomsbildet kan røntgenfunn mangle).
D Diffus tuberkulose
Dette uttrykket brukes ikke i denne sammenhengen.
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En mann oppsøker deg på grunn av langvarig dottfornemmelse i øret. Ved sist kontroll hadde han
sidelike høreterskler rundt 30 dB. Hørselstapet er mekanisk.
Pasienten kommer tilbake til kontroll og inspeksjon med otoskop viser bleke trommehinner bilateralt
med klare landemerker. Trommehinner ser imidlertid litt fortykket ut. Høreterskler er nå assymetrisk
med et basstap ned mot 60 db i bass på høyre øret, mens hørselen på venstre øret er relativt uendret
siden sist. Høretapet ser fremdeles ut til å være mekanisk. Du er usikker på om resultatene av
høreprøven er korrekt.
Hvilken enkel undersøkelse kan du på ditt fastlegekontor gjøre for å finne ut av dette?
A

Bruke hviskestemme og be pasienten stikke fingeren i det gode øret
Ingen sikker test, og vil vanligvis ikke teste basshørsel
B Electric response audiometry
Vil kunne gi resultat, men er ikke en enkel test på legekontoret
C X Stemmegaffelprøve
Webers test med stemmegaffel på 250 Hz Webers prøve: Ensidig sensorinevrogent tap
lateraliseres til friskt øre. Ensidig mekanisk tap lateraliseres i sykt øre. Rinnes prøve - Positiv:
Høres best utenfor øregangen; Normal hørsel eller sensorinevrogent hørseltap.
Rinnes prøve - Negativ: Høres best på mastoidalprosessen; Mekanisk hørseltap
D Otoacustiskemisjonsmåling
Ved mekanisk hørselstap og hørselstap over 30 dB er denne testen lite egnet
000015b06acfd931eb

69
En 35 år gammel mann jobber i bank, og oppsøker sin fastlege fordi han flere ganger per uke har
hodepine. Smertene er milde, jevnt pressende og sitter i tinningen på begge sider, og er ikke ledsaget
av hverken kvalme, lys- eller lyskyhet. Hodepinen kommer typisk på formiddagen, og utløses gjerne av
stress på jobben. Han tar svært lite smertestillende medisiner, men synes det hjelper med frisk luft.
Han har tidligere vært utredet med både blodprøver og cerebral MR med normale funn, og du finner nå
normale funn ved somatisk og nevrologisk undersøkelse.
Hvilken hodepinediagnose mener du er mest sannsynlig?
A

Hemicrania continua
konisk ensidig hodepine som responderer på Indometacin
B X Spenningshodepine
Fyller alle diagnosekriteriene
C Klasehodepine
Ensidig intense anfall bak ene øyet med bevegelsestrang og/eller autonome ledsagerfenomen
D Migrene uten aura
Mangler alle typiske migrenekarakteristika
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Du har diagnostisert en pasient med dyp venetrombose og har bestemt deg for å starte behandling
med en av de nye antikoagulasjonsmidlene i gruppen antitrombin-hemmer (Pradaxa) eller faktor Xahemmer (Eliquis, Xarelto, Lixiana).
Nedenfor er noen påstander om disse medikamentgruppene. Hvilken av de er mest riktig ?
A

Noen av de må settes som subkutan injeksjon.
Galt. De som brukes til DVT/LE er i tablettform. Trombinhemmeren Novastan injiseres, men
denne har ikke indikasjonen DVT/LE, men heparinindusert trombocytopeni (HIT)
B Mange er allergiske mot faktor Xa-hemmere.
Galt. Allergi er ikke noe problem av betydning
C X De er praktiske å bruke fordi pasienten slipper å kontrollere graden av antikoagulasjon.
Dette er hovedsaklig en fordel, selv om det i noen tilfelle også kan være en ulempe hos pasienter
som ikke er så nøye med å ta medisinene
D Pasienten behøver ikke å starte med lavmolekylært heparin samtidig.
Denne fordelen gjelder bare for 2 av medisinene. Ved Pradaxa og Lixiana skal vi starte med
minst 5 dager med lavmolekylært heparin på samme måte som for Marevan
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Når klassifiseres en infeksjon som nosokomial?
A

For infeksjoner etter operasjoner gjelder at de må ha oppstått innen 30 dager etter utskrivelsen.
Unntaket er operasjoner med fremmedlegemer som proteser der et år er grensen.
B X Når infeksjonen har oppstått 48 timer eller mer etter innleggelsen
C
D

Det er hovedregelen for at en infeksjon kan regnes som nosokomial.
Når infeksjonen er oppstått i helseinstitusjonen pasienten er innlagt i.
Den kan også oppstå i en annen helseinstitusjon, som sykehjem eller sykehus
Når infeksjonen har oppstått innen 72 timer etter innleggelsen
Også infeksjoner som er oppstått senere kan være nosokomial.
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Du har utredet en 18 år gammel mann for kronisk hodepine. Han er ikke i stand til å jobbe eller
studere. MR viser et lite kavernøst hemangiom i høyre frontallapp.
Han mener nå at hodepinen sitter mest fortil på høyre side. Hva sier du til pasienten om funnet?
A

Kavernøse hemangiomer kan blø og gi epilepsi og bør opereres.
Feil. Det er riktig at de noen få ganger kan blø og gi epilepsi, men profylaktisk kirurgi er ikke
indisert da risiko ved kirurgi er langt høyere enn potensiell gevinst. Cerebrale cavernøse
hemangiomer finnes hos ca 2% av befolkningen.
B X Kavernøse hemangiomer er et vanlig tilfeldig funn som ikke kan forklare hodepinen.
Riktig. Å avdramatisere dette vanlige funnet er riktig. Så lenge det ikke er tilkommer epileptiske
anfall eller blødning (hvilket også er sjelden) er det ikke behov for oppfølging eller behandling.
C Du anbefaler screening av slektninger da cavernøse hemangiomer kan være heriditære.
Det er riktig at familiær opphopning sees, men screening er ikke aktuelt da profylaktisk
behandling ikke er aktuelt
D Siden hodepinen sitter på samme side som det cavernøse hemangiomet henviser du til
nevrokirurgisk avdeling for vurdering med tanke på kirurgi i håp om at hodepinen skal bli borte
Feil. Det er ikke dokumentert at kavernøse hemangiomer gir hodepine eller at kirurgi hjelper.
Hjerneparenchym er uten følelse. Intrakraniale lesjoner som gir hodepine affiserer enten hinner,
store arterier eller gir hodepine sekundært til intrakranialt trykk
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En 62 år gammel kvinne forteller at hun fikk diagnosen irritable tarm (IBS) for et halvår tilbake. Hun har
hatt noe løsere avføring siste 3 måneder og har ubehag i magen som lindres av defekasjon. Stabil
vekt og god appetitt. Som allmennlege tar du blodprøver som viser Hb 11.1 (11,7 - 15,3) g/dL, ferritin
15 (10 - 167) µg/L og en avføringsprøve uten tegn til okkult blod. Hvordan vil du gå frem frem for å
utrede pasientens symptomer videre?
A

Cøliaciserologi og tre nye prøver for okkult blod i avføringen
Selv ved negative hemofec er dette en pasient som har en risiko for tykktarmskreft som tilsier
rask utredning med coloskopi.
B X Coloskopi for å utelukke tykktarmskreft
pasientens alder innebærer en risiko for tykktarmskreft. symptomer er vel forenlig med
obstruksjon, og pasienten på raskt utredes med coloskopi.
C CT abdomen
Coloskopi har høyere sensitivitet og spesifisitet for påvisning av cancer colit. Dersom CT
abdomen / bekken gjøres før coloskopi kan det forsinke en komplett utredning, ved cancer coli
innebærer utredningen en coloskopi og CT thorax / abdomen / bekken.
D Bestille gastroskopi for å utelukke cøliaci.
Cøliaci er en vanlig sykdom og kan forklare pasientens plager, men annen alvorligere sykdom bør
utelukkes først.
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En 28 år gammel, tidligere frisk, mann kommer til deg som fastlege og forteller at han har hatt flere
anfall med merkelige luktopplevelser. Han har også hatt noe hodepine det siste året. Ved nevrologisk
undersøkelse finner du normal status, men bestemmer deg for å rekvirere MR ved et privat
røntgeninstitutt. Da du får MR-svaret står det at det sees en ekspansiv, ikke-kontrastladende prosess i
venstre frontotemporalregion og insula uten billedmessige tegn til nekrose eller ødem. Radiologen har
mistanke om at det dreier seg om et diffust, lavgradig gliom (WHO grad II). Du kaller inn pasienten til
en informasjonssamtale for å fortelle om funnet og at han vil bli henvist nevrokirurgisk avdeling.
Pasienten lurer på om svulsten er godartet og hvordan prognosen er.
Hva sier du til pasienten?
A

Du forsøker å berolige med at han nok har en svulst med rimelig god prognose der median
overlevelse er 14 år, selv om du ikke kan si sikkert om den er godartet. Du forklarer at endelig
diagnose må baseres på vevsprøve i forbindelse med kirurgi
Man bør ikke spekulere omkring prognose på et så tidlig tidspunkt. Det foreligger kun en
radiologisk diagnose, og det er mindre sannsynlig at den er godartet
B At grad II gliomer er godartede svulster og at prognosen er god med kirurgisk behandling, men at
endelig diagnose selvsagt må baseres på vevsprøve i forbindelse med kirurgi
WHO grad II er ikke en godartet svulst. Dette er en kreftsykdom. Median overlevelse er 7-20 år
avhengig av type og behandling
C Du forsøker å berolige med at svulsten kan være godartet, noe som vevsprøven under
operasjonen mest sannsynlig vil vise. Svulsten kan derfor kanskje kureres med moderne
behandling
Svulsten er mest sannsynlig ikke godartet. Diffuse lavgradige gliomer kan dessverre så langt ikke
kureres.
D X At det billedmessig er mistanke om en form for hjernekreft som ofte er langsomtvoksende, men at
diagnosen må baseres på vevsprøve i forbindelse med kirurgi. Det er for tidlig å si noe om
hvordan det vil gå med ham på sikt.
Billedmessig svulstdiagnose kan være feil, men man bør være ærlig på det man vet. Dvs at det er
reist spørsmål om han har en kreftsykdom i hjernen. Man bør unngå å spekulere omkring
prognose på et så tidlig tidspunkt. Det er mange faktorer som av avgjørende for prognose som
foreløpig ikke er kjent, bl.a operabilitet, kirurgisk reseksjonsgrad, histopatologisk diagnose med
molekylære markører, respons på eventuell tilleggsbehandling etc.
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Av legekontakter i allmennpraksis har ca 2% vist seg å resultere i øyerelaterte diagnoser. En er klart
hyppigst. Hvilken?
A

Katarakt
Fra samme statistikk: Alle andre diagnoser - inkludert katarakt - utgjør bare 15%
B Glaukom
Fra samme statistikk: Alle andre diagnoser - inkludert glaucom - utgjør bare 15%
C Øyelokksbetennelse
Fra samme statistikk: Øyelokksbetennelse 7%
D X Infeksiøs konjunktivitt
Klart hyppigste diagnose. Basert på 274 417 regningskort innenfor ICPC kapitlet Øyet (fra
fastlege til Helfo i 2010) utgjør infeksiøs konjunktivitt 36%. Kilde: Hunskår (red). Allmennmedisin
kap 3.3 for alle svaralternativene
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Mann 58 år har syklet i stor fart mot en liten betongsperre på sykkelstien. Han er umiddelbart
bevisstløs etter at han har stupt fram over sykkelen og ser ikke ut til å våkne til. Du kommer som
legevaktslege til skadestedet i sammen med ambulanse etter 20 min. Du finner at pasienten har stabil
respirasjon og sirkulasjon, og du undersøker han videre.
Hvilket klinisk funn kan i dette tilfellet mest sannsynlig si noe om forhøyet intrakranialt trykk og
dermed stor grad av hast for behandling?

A

Battles tegn

B

Dette er tegn på basisfraktur med misfarging over mastoidalcellene og sier ingen ting om
intrakranialt trykk
Rennende blank væske fra øret

Dette kan være et tegn på spinalvæskelekkasje og indikerer da basisfraktur. Pasienten kan ha
slik lekkasje uten å ha høyt intrakranialt trykk
C X Pupilldilatasjon
En dilatert pupill (som dessuten også oftest er lysstiv) er et tegn på forhøyet intrakranialt trykk til
det motsatte er bevist hos en slik pasient. Pasienten kan f.eks. ha fått traumatisk intrakranial
blødning som gir begynnende herniering av hjernevev med trykk mot oculomotorius og dermed
pupilldilatasjon. Dette vil kreve stor grad av hast i forhold til å redusere intrakranialt trykk (kirurgi
hvis det skyldes blødning som kan opereres)
D Glasgow Coma Scale-skår 5
GCS-skår 5 er et tegn på betydelig bevissthetsreduksjon og en alvorlig hodeskade. En slik lav
GCS-skår kan også skyldes diffus (traumatisk) aksonal skade med skade i strukturer
(hjernestamme, thalamus osv.) og nettverk som har med bevissthet gjøre. Slik skade kan
pasienten ha UTEN å ha forhøyet intrakranialt trykk. Dermed foreligger ikke samme hastegrad for
behandling i form av avlastende kirurgi m.m. (pupilldilatasjon betyr ekstrem hastegrad)
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En 25 år gammel kvinne som jobber i butikk, oppsøker sin fastlege fordi hun i løpet av siste året har
hatt gjentatte anfall med ensidig pulserende hodepine som ofte kan skifte side i løpet av anfallet.
Anfallet varer opptil 2 dager, og hun blir kvalm og ømfintlig for både lukt, lys og lyd. Anfallene er mest
intens i forbindelse med menstruasjon, og hun har flere ganger måtte gå hjem fra sin jobb for å legge
seg å sove. Hun har tidligere vært utredet med både blodprøver og cerebral MR med normale funn, og
du finner nå normale funn ved somatisk og nevrologisk undersøkelse.
Hvilken hodepinediagnose er mest sannsynlig?
A

Klasehodepine
Passer bl.al ikke på grunn av lang smertevarihet og opplysning om sideskift
B Medisinpåført hodepine
Krever minst 15 hodepinedager per måned samt opplysninger om overforbruk av anfallsmedisiner
C Spenningshodepine
For sterke anfall og opplysninger om både kvalme, lys og lydskyhet gjør at diagnosen ikke
passer
D X Migrene uten aura
Fyller diagnosekriteriene siden det ikke fremkommer opplysninger om aura
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Mann 23 år har vært sjåfør i bil sammen med venner en lørdagskveld. Han hadde stor fart og kjørte
utfor veien i en sving. Han var umiddelbart bevisstløs, og da luftambulansens lege kom til stedet etter
nærmere 45 minutter, var GCS (Glascow Coma Scale)-skår 6. Pasienten ble lagt i narkose og intubert.
Cerebral CT som ble tatt ved innkomst til sykehuset 1,5 timer etter skadetidspunkt viste litt blod i
bakhorn av venstre sideventrikkel, men var ellers normal.
Hva er den mest sannsynlige årsak til at pasienten fremdeles var bevisstløs da luftambulansen
ankom skadestedet?
A

Kraftig hjernerystelse
En pasient med så lav GCS-skår på 45 minutter etter skade har mest sannsynlig mer skade i
hjernen enn en kraftig hjernerystelse (lett hodeskade) selv om han evt. også er alkoholpåvirket
B X Diffus/traumatisk aksonal skade
Pasienten har vært utsatt for et høyenergitraume og det gir ofte akselerasjondeselerasjonstraume som resulterer i diffus/ traumatisk aksonal skade. Dette kan gi lav GCS-skår
(redusert bevissthet) selv med lite funn på CT. Intraventrikulært blod er et indirekte tegn på en slik
skade i hjernevevet. MR vil vise mer av denne skaden
C Ruspåvirkning
Alkoholpåvirkning kan ha betydning når en skal vurdere alvorlighetsgrad av en hodeskade akutt.
Med et høyenergitraume og så lav GCS-skår etter 45 min, samt indirekte tegn på diffus/
traumatisk aksonal skade på CT, er dette lite sannsynlig forklaring
D Intraventrikulær blødning
Blod i ventrikkelsystemet er et indirekte tegn på diffus/ traumatisk aksonal skade. Det er altså ikke
denne lille blødningen i seg selv som forklarer hvorfor pasienten har så lav bevissthet
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Du er sykehjemslege for en 82-årig mann. Personalet forteller at han plages med kraftig forstoppelse.
Hun bruker bl.a. følgende legemidler: Simvastatin 20 mg/d for høyt kolesterol, pantoprazol 20 mg/d for
refluksøsofagitt, acetylsalisylsyre 75 mg/d forebyggende for hjerteinfarkt/slag og kodein/paracetamol
30 mg/500 mg, 2 tabletter 3 ganger daglig for ryggsmerter.
Hvilket av disse legemidlene er det grunn til å mistenke kan være en årsak til pasientens forstoppelse?
A Pantoprazol
B Acetylsalisylsyre
C X Kodein/paracetamol
Kodeinkomponenten i kombinasjonspreparatet kodein/paracetamol er et opioid, og opioider er en
legemiddelgruppe der forstoppelse er svært vanlig – skyldes stimulering av opioide my-reseptorer
i GI-traktus.
D Simvastatin
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Ved klinisk lungeundersøkelse av en 42 år gammel mann finner du trakea deviert til høyre fra
midlinjen.
Hva er mest sannsynlige årsak?
A X En venstresidig pneumothorax med tensjon (overtrykk) og sekundær trachealdevisjon mot høyre
(normal lunge).
Riktig svar: relativt overtrykk venstre side gir tracheladevisjon mot høyre
B En stor høyresidig pleuraeffusjon som komprimerer høyre lunge (redusert høyresidig lungevolum)
Feil svar: Det ville evt gitt tracheal deviasjon til andre siden, venstre
C Atelektase av venstre lunge med økt trykk og dermed skyver mediastinum mot høyre (redusert
trykk på høyre side)
Feil svar: denne tilstand kan gi trachealdevisjon, i såfall mot venstre side (undertrykk og traksjon
grunnet atelektase)
D En høyresidig pneumothorax med overtrykk og komprimerer høyre lunge (redusert høyresidig
lungevolum)
Feil svar: denne tilstand med eller uten overtrykk gir ikke deviasjon mot høyre
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En 53 år gammel mann med kjent gastroøsofageal reflukssykdom er henvist til gastroskopi grunnet
residiverende plager med halsbrann. Han er for øvrig frisk, normalvektig og røyker ikke. Han var til
gastroskopi for 2 år siden og fikk da påvist et 5 cm langt hiatushernie og refluksøsofagitt Los Angeles
grad D (alvorlig refluksøsofagitt). Han startet med protonpumpehemmer daglig mot dette og hadde god
symptomatisk effekt og fullstendig normalisering av slimhinnen i øsofagus ved kontroll 3 måneder
seinere, så han sluttet med protonpumpehemmeren. Du gjør nå en ny gastroskopi, og du
finner hiatusherniet uendret, men han har fått refluksøsofagitt Los Angeles grad D igjen. Hvilken
behandling vil du anbefale pasienten?
A

Ikke-medikamentelle tiltak
Dette bør alltid vurderes, men ved alvorlig refluksøsofagitt er dette sjelden nok. Pasienten har
heller ikke typiske risikofaktorer som kan behandles med ikke-medikamentelle tiltak, som
vektnedgang eller røykestopp.
B H2-antagonist daglig på ubestemt tid
H2-antagonist kan gi bedring i både symptomer og tilheling av slimhinnen, men ved langvarig
regelmessig bruk av H2-antagonist minsker som oftest effekten. Protonpumpehemmer er mer
effektivt enn H2-antagonist ved alvorlig reflukssykdom og er førstevalget.
C X Protonpumpehemmer daglig på ubestemt tid
Pasienten har tidligere hatt både god symptomatisk effekt og full slimhinnetilheling på
protonpumpehemmer. Ved residiverende alvorlig refluksøsofagitt er protonpumpehemmer
førstevalget. Protonpumpehemmer har bedre effekt enn annen medikamentell og ikkemedikamentell behandling ved alvorlig reflukssykdom.
D Kirurgisk behandling med fundoplikasjon
Dette kan være et godt alternativ med tilsvarende effekt som protonpumpehemmere, men grunnet
potensielle komplikasjoner ved kirurgisk behandling, vil førstevalget være protonpumpehemmer
daglig på ubestemt tid. Ved bivirkninger av protonpumpehemmer hos denne pasienten, bør
kirurgisk behandling vurderes.
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Du er allmennlege og har en mor med en datter på 4 år på kontoret til konsultasjon. Hun har virket tett
i begge nesebor det siste året uten sekresjon eller infeksjonstegn. Du ser at hun puster med åpen
munn og har noe nasal tale og mor forteller at hun snorker om natten. Hva er sannsynlig årsak til
symptomene?
A X Forstørret adenoid vegetasjon
Dette er en vanlig tilstand, vegetasjonene tilbakedannes vanligvis fullstendig etter hvert
B Fremmedlegeme i nesen
Dette gir purulent sekresjon fra den aktuelle siden etter kort tid
C Choanalatresi
Dette er svært sjelden og vil gi truede luftveier helt fra fødsel når det er bilateralt
D Juvenilt angiofibrom
Det er svært sjelden og bare hos gutter
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Pasient med tungpust henvises til røntgen thorax. Vedkommende opplyser at han blir fort sliten og trøtt
selv ved lett arbeid. De siste dagene har plagene blitt så ille at han nærmest må sitte oppreist for å få
sove.

Sammenholdt med kliniske opplysninger, hva viser bildet?
A

Pneumoni
Fasit: Pneumoni på røntgen thorax sees som diffuse, lyse fortetninger i hele eller deler av
lungene avhengig av utbredelsen. En pneumonisk fortetning kan viske ut overgangen til
tilgrensende organer og vev. Det er ikke noe tegn til pneumoni på bildet i oppgaven.
B X Lungestuvning
Fasit: Bildet i oppgaven viser tydelige kartegninger med økt diameter i alle avsnitt forenelig med
stuvning av lungenes kar. I tillegg ser man forstørret hjertekontur.
C Hyperinflasjon
Fasit: Hyperinflasjon er et fenomen som gjerne oppstår hos pasienter med emfysem som følge av
for eksempel KOLS. Hyperinflasjon vises ved at lungene fremstår som mye mørkere enn vanlig
fordi det er mindre tetthet i lungene til å ta opp røntgenstrålingen siden mye av vevet er
forsvunnet pga. emfysemet. I tillegg så får man nedpressede/avflatede diafragmakupler.
D Pleuravæske
Fasit: Pleuravæske ses ved utvisket lungesinus på en eller begge sider. Her er lungesinus normal
på begge sider.
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Det finnes et stort spektrum av mikroorganismer som kan forårsake akutt infeksiøs gastroenteritt. I
Norge ses hovedsakelig ukomplisert selvbegrensende sykdom. Likevel finnes det symptomer og tegn
som bør foranledige at det tas avføringsprøve for å identifisere hvilken mikrobe som er årsak til
sykdommen.
I hvilken situasjon vil det være av størst betydning å identifisere etiologisk agens?
A

Flere i familien har hatt diaré
Dette er vanlig og krever ikke etiologisk avklaring. Dersom det spres utenom familien kalles det et
utbrudd som evt vil kreve analyse av etiologi for utbruddsoppklaring.
B Pasienten har fått diaré etter ferietur i Thailand
Symtomer og kliniske tegn viktigere enn hvor sykdommen er ervervet
C X Pasienten har fått blodig diaré
Blodig diare i Norge er hyppigst forårsaket av Campylobacter, men kan også indikere salmonella,
shigella eller EHEC-infeksjon. Siden EHEC hos enkelte kan gi alvorlig forløp med hemolytisk
uremisk syndrom vil det være viktig med etiologisk avklaring, og evt isolering av bakteriestamme
for genotyping.
D Pasienten har diaré med mer enn 20 tømninger per døgn
Kraftig akutt diare skal behandles med værskeerstatning po eller iv uavhengig av etilologi
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Etter lengre tid med halsbrann og sure oppstøt tas en pasient imot på gastromedisinsk poliklinikk. I
forbindelse med gastroskopien tas en biopsi av slimhinnen i distale øsofagus som viser intestinal
metaplasi.
Hva er mest sannsynlige diagnose?
A

Eosinofil øsofagitt

B

Eosinofil øsofagitt kjennetegnes av dysfagi, men kan også ha et symptombilde som ligner GERD,
særlig hos barn. Histologisk vil man finne eosinofil infiltrasjon i epitelet, men ikke intestinal
metaplasi. Lettgradig eosinofil infiltrasjon kan også ses ved GERD, men >15 eosinofile per
høyoppløslige felt tyder på eosinofil øsofagitt. Eosinofil øsofagitt ses ofte sammen med atopisk
dermatitt, astma og allergisk rihnitt.
Adenokarsinom

Adenokarsinom er en komplikasjon til GERD. Utviklingen går fra langvarig GERD, intestinal
metaplasi (Barretts) uten dysplasi, lavgradig dysplasi og høygradig dysplasi til kanser. Ved kanser
er det typisk dysfagi, vekttap og tegn til GI-blødning. Det er ikke angitt dysplasi eller maligne
forandringer i histologien.
C X Baretts øsofagus

D

Barretts øsofagus er en komplikasjon av GERD som diagnostiseres ved biopsier som viser
intestinal metaplasi i slimhinnen i øsofagus. Tilstanden øker risiko for utvikling av adenokarsinom
og ansees for å være en premalign tilstand.
Gastroøsofagial reflukssykdom (GERD)
Personer med GERD har gjerne både halsbrann og sure oppstøt, men intestinal metaplasi i
øsofagus er diagnostisk for Barretts øsofagus, som er en premalign komplikasjon til GERD.
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En middelaldrende mann er operert for glioblastoma multiforme i høyre hjernehalvdel. Han får et
krampeanfall under mobilisering av fysioterapeut 3. postoperative dag. Han har ikke hatt epileptiske
anfall tidligere. I hvilken kategori mener du anfallet mest sannsynlig hører hjemme?
A
B
C
DX

Fokal epilepsi
Synkope
Generalisert epilepsi
Akutt symptomatisk anfall
Nyoppståtte epileptiske anfall som opptrer i løpet av den første uka etter hjernetraumer (eller
hjerneoperasjoner) faller inn under kategorien akutt symptomatiske anfall. Det dreier seg
sannsynligvis ikke om spontane anfall.
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En mann på 70 år blir brakt til mottak pga et tonisk-klonisk anfall i hjemmet. Det kommer frem at han
for noen uker siden hadde en episode da han våknet med tungebitt og en utslått følelse med
lemsterhet i kroppen. Du konkluderer med sannsynlig epilepsi. Som ledd i utredningen tenker du
gjennom hva som kan ligge bak. Hvilken årsak er vanligst i pasientens aldersgruppe?
A X Vaskulære lesjoner
Vaskulære lesjoner er vanligste årsak til epilepsi i pasientens aldersgruppe
B Tumor cerebri
C Nevrodegenerativ sykdom
D Metabolsk sykdom
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En randomisert, kontrollert studie undersøkte den primærforebyggende effekten av statinterapi på
kardiovaskulære hendelser. Studiepopulasjonen hadde en absolutt utgangsrisiko på 8% for å utvikle
en kardiovaskulær hendelse i løpet av de første 5 årene uten behandling. Det viste seg at
behandlingsgruppen fikk 25% redusert relativ risiko for å utvikle en kardiovaskulær hendelse i løpet av
de 5 årene studien varte.
Hva er den absolutte risikoreduksjonen ved statinbruk i løpet av 5 år i denne gruppen?
AX 2%
Absolutt risikoreduksjon = absolutt risiko X relativ risikoreduksjon = 8 % x 0,25 = 2 %.
B 10 %
C 25 %
D 6%
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En mann har gjennomgått en koronar angiografi via innstikk i lysken. Det har etterpå oppstått en
pulserende hevelse i lysken. Du lytter på den med stetoskop og hører en turbulent bilyd.
Hva er dette og hvordan skal det behandles?
A

Dette er et falskt aneurisme med alle vegglag i åreveggen som begrensning av utposingen. Det
kan behandles på ulike måter for eksempel konservativt, åpen kirurgi eller endovaskulær kirurgi.
B Dette er mest sannsynlig et hematom, hvilket kan verifiseres med UL eller CTa. Ikke sjelden blir
hematom «pulserende» siden pulsasjonene fra underliggende arterie føles.
C X Dette er et pseudoaneurisme, som kan behandles med injeksjon av Trombin hvis størrelsen er
over 2 cm og hvis det er en lang kanal inn til hovedarterien.
Dette er et pseudoaneurisme/falskt aneurisme som ikke består av noen vegglag fra åreveggen.
Det gir et blåselyd som ikke finnes ved et hematom. Det finnes ulike behandlingsalternativer, et
godt alternativ er injeksjon av Trombin hvis størrelsen er over 2 cm og hvis det er en lang kanal
inn til hovedarterien.
D Dette er et aneurisme som skal behandles med åpen kirurgi eller endovaskulær eksklusjon hvis
det har en størrelse på 4 cm. Behandlingskrevende størrelse er mindre i lysken enn i aorta.
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En kvinne på 45 år kommer til deg på poliklinikken. Hun plages med nesetetthet og redusert luktesans.
Plagene har forsterket seg gradvis de siste måndene.
Hvilken diagnose er mest sannsynlig?
A X Hun har nesepolypper.
Riktig, beste alternativ. Luktesansen blir gradvis dårligere og kan komme helt bort. Polyppene
fører også til nesetetthet.
B Hun har skjev neseskillvegg
Feil, kan gi nesetetthet men luktesans er vanligvis ikke affisert
C Hun har revet over luktefibrene.
Feil, ikke opplysning om traume
D Hun har en hjernetumor
Feil ikke vanlig med gradvis økende nesetetthet
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En 56 år gammel mann kommer til time hos deg fordi han har fått økende tendens til skjelving. Du
undersøker ham med finger-nese-forsøket og finner at tremor manifesterer seg tydelig i det fingeren
har truffet nesen. Hvilken type tremor mener du foreligger?
A Intensjonstremor
B Flapping tremor
C X Postural tremor
Postural tremor opptrer først og fremst i posisjon, dvs. ved statisk aktivering av hånden
D Hviletremor
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En mann har claudicatio intermittens i hø bein med 100 m gangdistanse. Han får først plager i hø
tykklegg og siden i hø rumpeball. Du undersøker pas og finner svakere puls i hø lyske sammenlignet
med ve og i tillegg finnes det en blåselyd i hø lyske som ikke finnes på ve side.
Spørsmål: Hvor sitter feilen og hvilken behandling kan anbefales ?
A X Pas har en stenose av hø iliaca com dx som kan behandles med PTA +/- stent. For å se om det
finnes påvirkning også av ve side, som ikke gir noen funn eller klinikk så tas CTa. Dette for å
avgjøre om det trengs også et stent på ve side = «kissing stents» i aortabifurkasjonen.
Pas har en stenose, ikke en oklusjon siden det finnes puls og blåselyd i hø lyske. Siden det finnes
symptomer fra hø interna = smerter også i rumpeballene så må blodstrømmen dit være påvirket.
Det betyr at feilet må inkludere a iliaca communis og ikke bare externa. En stenose i hø a iliaca
com kan behandles endovaskulært. Enkelte ganger kan et stent på den ene a iliaca communis
påvirke motsatt side = ve og gjøre det nødvendig med en «støtte» fra begge sider = «kissing
stents»
B Pas har en okklusjon av a iliaca communis, som kan behandles med stent eller med en crossover bypass fra ve lyske til hø lyske.
C Pas har et feil langs hele a iliaca externa og den kan behandles med åpen teknikk eller
endovaskulær behandling. Type behandling avgjøres via CTa.
D Det kan ikke sies noe om hvor feilen sitter uten å ta en CTa for å vite dette og deretter velge
behandling.
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En pasient på 150 kg kommer til deg. Han snorker og har pustestopp om natten. Han puster med
nesen til vanlig og undersøkelse viser tonsiller som ligger synlig mellom fremre og bakre ganeseil.
Pasienten har AHI 75.
Hva er riktig behandling?
A

Du søker ham inn for fjerning av tonsillene
Feil
B Du tilpasser APne skinne og gir kostholdråd
Feil, ikke vist effekt
C Du gir ham kostholdråd og forteller det beste for ham er å begynne å trene
Feil
D X Du tilpasser CPAP og gir kostholdråd
Pasienter med AHI >30 skal gis tilbud om CPAP behandling
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En 60 år gammel mann har kardiovaskulær sykdom som medfører antikoagulasjon med warfarin
(Marevan). Nå har han fått epilepsi. Du ønsker ikke å bruke enzyminduserende epilepsimedisiner som
nedsetter effekten av warfarin. Hvilket førstehåndpreparat mot epilepsi vil du helst unngå?
A Lamotrigin (Lamictal)
B Levetiracetam (Keppra)
C X Karbamazepin (Trimonil Retard, Tegretol Retard)
Karbamazepin er det eneste av disse antiepileptika som induserer metablismen til warfarin
D Valproat (Orfiril)
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Hvilken bakterie er vanlig ved tonsilitt?
A

Gonokokker
Vanlig ved gonorhoe
B X Streptokokker
Vanlig, testes ofte med strep test.
C Staphylokokker
Sjelden ifm med tonsillitt
D Menigokokker
Vanlig ved menigitt
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En pasient som plages mye mye med gresspollen allergi. Han klarer nesten ikke å være ute om
sommeren. Det har vært slik et par sesonger. Han bruker antihistaminer og nasale steroider. ØNH
status er normal.
Hvilken behandling bør han tilbys f
A

Operasjon av nesepolyppene
Han har ikke nesepolypper.
B Operasjon av neseskillveggen
Normal ØNH status
C Operasjon av store nesemuslinger
Normal ØNH status
D X Tilbud om allergivaksinasjon
Riktig. Kan gi bedring av symptomer hos over 80% av pasientene
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Hva er de patologiske kjennetegnene ved Alzheimers sykdom?
A
B

Amyloide plakk og TDP-43
TDP-43 og nevrofibrillære floker
TDP-43 finnes typisk ved amyotrofisk lateralsclerose og i de fleste tau-negative tilfellene av
frontotemporallappsdegenerasjon
C Lewy-legemer og nevrofibrillære floker
Lewy-legemer (inneholder alfasynuclein) finner man ved Lewylegemedemens og ved Parkinsons
sykdom
D X Nevrofibrillære floker og amyloide plakk
Nevrofibrillære floker består i hovedsak av hyperfosforylert tauprotein.
Amyloide plakk består i hovedsak av abeta42, et 42 aminosyrer langt nedbrytningsprodukt av
membranproteinet APP (aamyloid precursor protein).
Dette er de karakteristiske patologiske funnene ved Alzheimers sykdom, beskrevet av Alois
Alzheimer i 1906.
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En 24 år gammel kvinne kontakter deg som fastlege grunnet brennende smerter i epigastriet. Hun har
hatt dette over tre til fire måneder, og smertene er typisk ledsaget av tidlig metthetsfølelse og
oppfylthet etter måltider. Hun har vært i kontakt med deg for cirka ett år siden grunnet lignende plager,
i forbindelse med en eksamensperiode, og hun forteller at plagene nå oppstod etter en samlivskrise.
Hun var til gastroskopi og ultralyd av abdomen i forbindelse med plagene for ett år siden, men disse
undersøkelsen var helt normale. Hun røyker ikke og drikker alkohol i helgene én gang eller to i
måneden. Hun bruker ingen medisiner. Du undersøker henne og finner ømhet ved palpasjon i
epigastriet, men ingen oppfylninger eller andre funn. Hun er 167 cm høy og har stabil vekt på 65 kg.
Du tar noen blodprøver og finner følgende:
Verdi:

Referanseområde:

Hemoglobin

12,1 g/100 mL

11,7-15,3 g/100 mL

Ferritin

17 µg/L

15-200 µg/L

ALAT

35 U/L

<45 U/L

ALP

79 U/L

<105 U/L

Bilirubin

15 µmol/L

<26 µmol/L

Amylase
42 U/L
Hva er mest sannsynlige diagnose?

10-65 U/L

A

Pankreatitt
Smertenes lokalisasjon kan passe med pankreatitt, men hun har ikke typiske risikofaktorer for
dette (høyt alkoholkonsum eller gallestein - tidligere normal ultralyd abdomen). Tidlig
metthetsfølelse, oppfylthet eller relasjonene til stress er ikke typisk ved pankreatitt.
B Kreft i øvre gastrointestinaltraktus
Dette er lite sannsynlig basert på hennes alder og plagenes karakter og varighet. Hun har heller
ikke vekttap og ingen anemi. Hun er også tidligere gastroskopert grunnet disse plagene med
normalt funn.
C Gastroøsofageal reflukssykdom
Symptomene er ikke typiske for gastroøsofageal reflukssykdom og hun har ikke halsbrann eller
sure oppstøt.
D X Dyspepsi
Symptomenes karakter (brennende smerter i epigastriet, oppfylthet og tidlig metthetsfølelse),
varighet (minst tre måneders varighet og oppstått for mer enn 6 måneder siden) og assosiasjonen
med stress taler for dyspepsi. I tillegg er blodprøvene normale, og hun har relativt nylig også vært
til gastroskopi og ultralyd av abdomen som begge var normale, så andre diagnoser er lite
sannsynlige.
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En 79 år gammel kvinnelig sykehjemspasient legges inn på sykehus etter 3 dagers sykehistorie med
diffust ubehag i magen. Tilsynslegen har målt CRP >160 mg/L (normalt <5) og temperatur 39,5 grader.
Anamnesen er vanskelig da pasienten har vansker med å gjøre rede for seg, noe som tilsynslegen
skriver er uvanlig for denne pasienten. Du oppfatter pasienten som septisk og ønsker å avklare
infeksjonsfokus raskt.
Hvilken radiologisk modalitet egner seg best til denne problemstillingen?
A Røntgen
B X CT
CT har høyest sensitivitet på å avdekke infeksiøst fokus i buk da patologi i både parenkymatøse
organer og GI-traktus fremstilles godt. Ultralyd er godt egnet til å avdekke cholecystitt, men har
lavere sensitivitet enn CT ved de fleste andre tilstander. Røntgen har svært lav sensitivitet for å
avdekke patologi i parenkymatøse organer. MR vil kunne avdekke fokus både i parenkymatøse
organer og i tarm, men må skreddersys for en spesifikk problemstilling og egner seg dårlig som
screening. En MR-undersøkelse av buk krever også godt samarbeid fra pasienten.
C MR
D Ultralyd
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Migrerende motorkomplekser er et fastende motilitetsmønster i tynntarm fra øverst til nederst, hvor
innholdet i tynntarmen tømmes over i colon. Det finnes sykdommer hvor dette er betydelig svekket og
man kan da få sammensatte symptomer med oppblåst mage, diarre, vitaminmangel og annet.
Hva er sammenhengen med svekket fastende motilitet og disse plagene?
A X Bakteriell overvekst i tynntarm
Riktig svar, gir kompleks symptomatologi ved at gallesyrer dekonjugeres, B12 kan forbrukes av
bakterier osv.
B Dårligere absorpsjon av næringsstoffer
Ikke aktuelt i fastende tilstand hvor de migrerende motorkompleksene forekommer
C Manglende nøytranisering av surt ventrikkelinnhold
Ikke rett, dette skjer i det alt vesentlige når ventrikkelinnholdet møter pankreassekretet
D Mindre tilgjengelige pankreasenzymer
Ingen kjent sammenheng
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En 32 år gammel mann kommer til legevakten pga. akutt oppståtte magesmerter. Han er tidligere frisk
og han er avholdsmann. Han forteller at han har kastet opp blod. Du velger å legge pasienten inn i
sykehus som øyeblikkelig hjelp.
Hvilken diagnose er mest sannsynlig årsak til hans magesmerter?
A

Øsofagusvaricer
Åreknuter i spiserørert kan forårsake alvorlige blødninger og opptrer oftest hos folk med kjent
alkoholmisbruk eller annen leverskade og ledsages gjerne av andre symptomer som
hudforandringer, icterus og ascites.
B Mallory Weiss' syndrom
Mallory Weiss’syndrom oppstår ved såkalte lesjoner som er rifter i slimhinnen oftest i overgangen
mellom øsofagus og ventrikkel som resultat av kraftig oppkast, gjerne ved alkoholmisbruk eller
spiseforstyrrelser.
C X Ulcus pepticum
Ulcus pepticum er den desidert vanligste årsaken til hematemese. Hos yngre folk i dag kan ofte
legemidler som NSAIDs være en del av årsaken.
D Cancer ventriculi
Cancer ventriculi er svært sjeldent sammenlignet med de andre alternativene, særlig hos yngre
pasienter.
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En pasient ankommer akuttmottaket etter å ha vært involvert i en biluykke. Det bli tatt CT caput og
radiologens kommentar er som følger: "Det sees en ekstraaksial, hyperdens, linseformet lesjon som er
lokalisert parietooksipitalt. Romslige basale cisterner og ingen midtlinjeforskyvning."
Hvilken diagnose har pasienten?
A X Epiduralt hematom
Traumatisk sykehistorie og radiologens beskrivelse er forenelig med epiduralt hematom. Den
parietooksipitale lokalisasjonen er også typisk, siden det er her a. meningea media forløper.
Hematomet begrenses av den coronare sutur fortil og den lambdoide sutur baktil, og inntar derfor
en linseform.
Kilde: "Kompendium i nevroradiologi" Kjell Arne Kvistad
B Akutt subduralt hematom
Følger konveksiteten og fyller sulci.
C Subaraknoidal blødning
Blod i CSF
D Kronisk subduralt hematom
Hypodens lesjon som følger konveksiteten.
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En tidligere frisk 60 år gammel mann kommer til fastlegen fordi han de siste par måneder har fått mørk
urin, lys grå avføring og gulfarge på sclera. Han har ingen smerter. Laboratorieverdiene viser: CRP 86
(< 5), Hb 12.0 (13.4-17.0), leucocytter 8.1 (3.5-10.0), kreatinin 75 (60-105), bilirubin 86 (5-25), INR 1.0
(0.8-1.2), ALAT 15 (10-45).
Hva er den mest sannsynlige diagnosen?
A

Hematom
Nei, pasienten har en posthepatisk icterus med lys avføring og mørk urin.
B Gallestein i ductus choledochus
Nei, han har ikke hatt smerter. Sykdomsbildet er mest forenlig med "stille icterus", som er et tegn
på cancer pancreas med avklemming av ductus choledohus der denne går gjennom
pancreashodet
C X Cancer pancreas
Ja, sykdomsbildet er mest forenlig med "stille icterus" pga. cancer i pancreas som klemmer av
ductus choledochus i pancreashodet
D Leversvikt
Nei, han har normal INR og ALAT. Pasienten har en posthepatisk icterus med lys avføring og
mørk urin
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En 30 år gammel kvinne trenger blodtransfusjon i forbindelse med operasjon. Blodtyping viser at hun
er RhD- (negativ).
Ved ABO-typing så resultatet i brønnene så slik ut (illustrasjon):

-43-

Hvilket erytrocyttkonsent er best egnet til transfusjonen?
A

A RhDKvinnen har ut i fra typingen blodtype B RhD-, og man kan da ikke gi A ettersom det vil oppstå en
hemolytisk transfusjonsreaksjon.
B 0 RhD+
Kvinnen har ut i fra typingen blodtype B RhD-, og man kunne gitt 0-blod. Imidlertid skal man også
gi RhD-forlikelig blod til kvinner i fertil alder.
C X B RhDDette vil være forlikelig med kvinnens blod. (for øvrig burde det også være K- og c- dersom
kvinnen er dette selv, slik at man forhindrer at kvinnen immuniseres og dermed kan få problemer
senere ved svangerskap.)
D AB RhD+
Kvinnen har ut i fra typingen blodtype B RhD-, og man kan da ikke gi AB ettersom det vil oppstå
en hemolytisk transfusjonsreaksjon. Man skal også gi RhD-forlikelig blod.
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En tidligere frisk 60 år gammel kvinne har i mange år vært plaget med obstipasjon. Nå har hun blitt
innlagt sykehus fordi hun de siste to dagene har følt seg slapp, er kvalm, har smerter i venstre fossa
ilaca og har temperatur 38.5. Abdomen er noe utspilt og ved palpasjon er hun noe øm i venstre fossa,
for øvrig uøm ved lett palpasjon. Laboratorieverdiene viser: CRP 125 MG/L (<5), Hb 11.0 g/dl
(11.7-15.3), leukocytter 15.0 10**9/L (4.1-9.8), kreatinin 75 mikromol/L (45-90).
Hvilken undersøkelse er det best å starte med?
A

Hemofec
Nei, hemofec er utredning når man ikke kan utelukke blod i avføringen, f.eks. ved anemi, eller
som screeningprøve for cancer.
B Coloscopi
Nei, man coloscoperer ikke hvis man ikke kan utelukke akutt diverticulitt, som i dette tilfellet.
Coloscopi i slike tilfeller gir betydelig risiko for tarmperforasjon.
C Rectoscopi
Nei, man rectoscoperer ikke så langt opp i tarmen at man kan utelukke diverticulit., Og rectoscopi
med innblåsing av luft kan gi smerter og i verste fall tarmperforasjon hvis pasienten har
diverticulitt.
D X CT abdomen
Klart riktig valg når man mistenker alvorlig diverticulitt, som i dette tilfellet. Hun har utspilt
abdomen som tegn på passasjehinder, betydelig forhøyet CRP og leucocytter, høy feber og
palpasjonsømhet i venstre fossa iliaca. Her må man utelukke tarmperforasjon med paracolisk
lekkasje og abscess.
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Hvilken gruppe sykdommer hører søvngjengeri til?
A Nevrodegenerative tilstander
B REM-parasomnier
C X NREM-parasomnier
Bevegelsesforstyrrelse er enkle repeterte formålsløse bevegelser. REM-søvn-parasomni arter
seg ikke typisk som gange (REM-parasomnier med lukkede øyne). REM-atferdsforstyrrelse
(REM-parasomni) er knyttet til nevrodegenerativ lidelse
D Bevegelsesforstyrrelser
000015b06acfd931eb
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En 28 år gammel mann blir innlagt sykehus pga. diffuse mavesmerter og sykdomsfølelse. Dette hadde
utviklet seg over de siste par ukene, og de siste dagene hadde han hatt fått mer smerter og også løse
brune avføringer 3-4 ganger daglig. Ved undersøkelsen har han feber 38.5 grader, diffus ømhet i
abdomen og laboratorieprøvene viser: CRP 100 mg/L(<5), Hb 12.0 g/dl (13.4-17.0), leukocytter 13.5
10**9/L (4.1-9.8), kreatinin 90 mikromol/L (60-105), bilirubin 10 mikromol/L (5-25), ALAT 35 U/L
(10-70).
Hvilken undersøkelse er det best å starte med?
A

Rectoscopi
Nei, den kartlegger bare rectum. Her er det klart at det dreier seg om sykdomsprosess diffust i
abdomen.
B X CT abdomen
Klart beste alternativ fordi den også gir god oversikt over sykdomsprosesser i tynntarm, colon og
rectum, og også evt. fistler og abscesser.
C Rtg. tynntarm med sonde
Nei, det er ikke første undersøkelse ved akutte tilstander, men kan være aktuelt sent i forløpet
eller ved ktr. etter utskrivelse.
D Coloscopi
Nei, den kartlegger ikke tynntarmen, som kan hende oftest er affisert med et slikt klinisk bilde.
Coloscopi kartlegger colon og rectum og evt. distale ileum, og bare fra innsiden, mens her kan det
foreligge sykdomsprosesser også utenfor tarmlumen. Coloscopi er særdeles aktuelt når
sykdomsbildet har roet seg ned.
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En 79 år gammel dame fikk plutselig innsettende brystsmerter og ble sendt til sykehus. Blodtrykket var
60/40 mmHg i mottakelsen. Hun var kaldsvett, våken og orientert. Femoralispulsen på begge sider var
ikke palpabel. EKG ved innkomst var normal. Det ble tatt en CT-thorax som viste en dobbelkontur i
aorta ascendens og aortabuen.
Hvilket utsagn er mest riktig?
A

Pasienten har sannsynligvis malperfusjon i underkestremitetene og bør umiddelbart behandles
intervensjonelt med stentgrafting av aorta abdominalis.
Først bør A-disseksjonen behandles. Deretter kan det bli aktuelt å gjøre intervensjonelle tiltak
B X En ekko-doppler undersøkelse av hjertet er indisert for å bekrefte diagnosen. Samtidig bør man
undersøke om det foreligger en tamponade eller aortaklaffeinsuffisiens.
Det er vanlig å suplere CT thorax med ekko doppler undersøkelse ved A-disseksjon
C En ekko-dopler undersøkelse av hjertet vil ikke gi ny informasjon og pasienten bør sendes til
koronarangiografi for å utelukke koronarinsuffisiens.
Koronarangiografi vil medføre en forsinkelse av behandlingen og medfører en betydelig risiko
ved A-disseksjon
D Pasienten har sannsynligvis en type B disseksjon og bør opereres straks.
Det er en A-disseksjon som er beskrevet og oftest operere man ikke B-disseksjoner
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Du er LIS og har nattevakt på Kirurgisk avdeling. Karkirurgen har tidligere på dagen embolektomert en
56 år gammel mann med akutt ischemi i venstre underekstremitet. Du tilkalles da pasienten har sterke
smerter i venstre legg og det er vanskelig å smertelindre ham. Du undersøker pasienten og finner en
smertefull og spent legg. Pasienten har nedsatt sensibilitet på foten, men du kjenner puls.
Hva mistenker du er årsaken og hva gjør du?
A

Nerveskade etter kirurgi. Du gir smertelindring og henviser til nevrolog.
Nerveskade forklarer ikke spenthet i leggen, og er mindre sannsynlig
B Ny akutt arteriell emboli. Du bestiller ø.hjelps CT-angiografi og ringer karkirurgen når svar
foreligger.
Spent fot med puls peker ikke i retning av akutt emboli og ischemi. CT undersøkelse i dette
tilfellet vil forlenge tiden til fasciotomi og øke risikoen for muskelnekrose
C Dyp venetrombose er en vanlig komplikasjon til kirurgi. Du bestiller UL til neste morgen og øker
pasientens Klexanedose.
Klassisk dyp venetrombose gir ikke sensibilitetstap og sjeldent sterke smerter.
D X Compartmentssyndrom i legg. Du tilkaller karkirurgen og tar pasienten til operasjonsstua.
Sterke smerter, spent legg og sensibilitetstap etter embolektomi er compartmentssyndrom til det
motsatte er bevist og skal håndteres umiddelbart med fasciotomi.
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Diffusjons-MR er en type MR-sekvens som kan måle forskjeller i diffusjon i vev. Redusert diffusjon (f.
eks. i en abscess) vil gi høyt signal, mens høy diffusjon (f.eks. i CSF) vil gi lavt signal. Man kan bruke
diffusjonsavbildning til å vurdere hjerneinfarkt.
Hvordan vil forløpet til et akutt hjerneinfarkt av hele media-gebetet typisk være, vurdert på
diffusjonsbilder etter 3 timer, 3 uker og 3 måneder ?
A X Infarktområdet vil først være lyst, deretter likt omliggende vev, deretter mørkere enn omliggende
vev
Pga. cytotoksisk ødem, hvor cellene svulmer opp, vil diffusjon ekstracellulært være redusert, og
området vil «lyse opp» på en diffusjons-MR. Etterhvert som ødemet forsvinner og celler dør, vil
vevet bli stadig mørkere og over lang tid bli mørkere enn omliggende vev, ettersom området
erstattes med CSF, som har høy diffusjon.
B Infarktområdet vil først være lyst, deretter mørkt, deretter likt omliggende vev
Over lang tid vil det døde vevet erstattes med CSF, og ettersom diffusjon i CSF er høyere enn
normalt hjernevev, vil området altså være mørkere.
C Infarktområdet vil først være mørkt, deretter likt omliggende vev, deretter lysere enn omliggende
vev
Infarktet vil i starten være lyst, ettersom diffusjonen av vannmolekyler her er redusert
sammenlignet med omliggende vev (pga. cytotoksisk ødem).
D Infarktområdet vil først være mørkt, deretter lyst, deretter likt omliggende vev
Infarktet vil i starten være lyst, ettersom diffusjonen her er redusert sammenlignet med
omliggende vev (pga. cytotoksisk ødem).
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En pasient skal gjennomgå en kornea-transplantasjon.
Hvilken type transplantasjon vil bli utført?
A X Allotransplantasjon

C

Fasit: Dette er det mest sannsynlige alternativet.
Xenotransplantasjon
Vi bruker ikke kornea fra andre arter selv om det i perioder har vært et aktivt forskningsfelt.
Isotransplantasjon

D

Pasienten måtte hatt en enegget bror eller søster som korneadonor (dvs. genetisk lik), og dette er
et veldig usannsynlig alternativ
Autotransplantasjon

B

Er transplantasjon fra en selv - og man har ingen ekstra hornhinner.
000015b06acfd931eb

-46-

112
En baker har utviklet allergisk astma etter noe tids arbeid i bakeriet.
Hvilke celler, signalstoffer og andre komponenter er sentrale i sykdomsutviklingen?
A

Makrofager, nøytrofile granulocytter, slimproduserende kjertler og proteinnedbrytende enzymer
(bl. a. elastase)
Dette er typiske deltakere i utviklingen av emfysem, særlig nøytrofile granulocytter og
proteinnedbrytende enzymer (bl. a. elastase)
B Makrofager, leukocytter, Type I og II alveolære epitelceller, fibroblaster, immunologiske
signalstoffer og kollagen
Dette er typiske deltakere i utviklingen av silikose, særlig mkrofager, fibroblaster og kollagen.
C X Th2- og B-lymfocytter, mastceller, eosinofile granulocytter, glatt muskulaturceller, IgE, cytokiner og
slimproduksjon
Dette er typiske deltakere i utviklingen av type I overfølsomhet, allergi og astma, særlig IgE, Th2lymfocytter og eosinofile granulocytter
D T-og B-lymfocytter, mastceller, nøytrofile granulocytter, komplementfaktor C3b, antistoffer,
antigener og lytiske enzymer
Dette er typiske deltakere i utviklingen av allergisk alveolitt, særlig utfelling av immunkomplekser
bestående av antigener, antistoffer og komplementfaktorer, og lytiske enzymer
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En eldre asylsøker fra høyendemisk område blir testet for hepatitt B virus (HBV) med følgende
resultat: HBsAg: negativ, antiHBs: positiv, anti-HBc: positiv, HBeAg: negativ, anti-HBe: positiv og HBVPCR: negativ.
Hvilken tolkning er mest sannsynlig?
A X Personen har tidligere gjennomgått en HBV-infeksjon.
Negativ HBsAg og PCR og positiv anti-HBs og anti-HBc taler for tidligere gjennomgått infeksjon,
men er umulig å tidfeste.
B Personen har en «kryptisk» HBV-infeksjon med så lave virusmengder at både HBsAg og PCR er
negative.
Dette er teoretisk mulig, men svært lite sannsynlig.
C Personen er nylig vaksinert mot HBV.
Hvis pasienten nylig hadde vært vaksinert ville man kun forventet en positiv ant-HBs og ingen av
de andre HBV-markørene.
D Personen er infisert med en HBV-mutant som ikke detekteres av verken HBsAg-testen eller PCR.
Dette er teoretisk mulig, men svært lite sannsynlig.
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En 35 år gammel kvinne som har arbeidsavklaringspenger, oppsøker sin fastlege fordi hun i løpet av
siste årene har utviklet en daglig hodepine som veksler i intensitet. Hun har siden 15 års alder før hatt
gjentatte anfall av 3 dagers varighet med ensidig kraftig hodepine som ofte kan skifte side i løpet av
anfallet med ledsagende kvalme og ømfintlig for både lukt, lys og lyd. Etter at hun begynte med inntak
av smertestillende i form av Fenazon-Koffein har de sterke anfallende blitt sjeldnere, men hun har nå
hodepine hver dag som lindres litt sitt daglig tablettinntak. Hun har tidligere vært utredet med både
blodprøver og cerebral MR med normale funn, og du finner nå normale funn ved somatisk og
nevrologisk undersøkelse.
Hvilken hodepinediagnose er mest sannsynlig?
A

Kronisk klasehodepine
Ikke opplysninger om strengt ensidig hodepineanfall eller bevegelsestrang
B Kronisk spenningshodepine
Kan også gi daglig hodepine. Opprinnelig hodepine psasser bedre med migrene, og opplysning
om daglig inntak av smertestillende gjør at annen diagnose passer bedre
C X Medikamenoverforbrukshodepine
Daglig inntak av Fenazon-Koffein kombinert med daglig hodepine
D Migrene uten aura
Original hodepine passer med migrene, men denne er siden transfomertt til daglig hodepine som
følge av hyppig tablettinntak.
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Under operasjon for plassering av aortagraft hos en 54-år gammel mann oppstår et stikkuhell og du
observerer kutt i hansken og blod fra venstre pekefinger. Etter gjennomført operasjon gir pasienten
samtykke for å få sjekket infeksjonsstatus.
En 0-prøve blir tatt neste dag av både pasienten og deg.

Pasienten

HBsAg

Anti-HBc

Anti-HBs

Positiv

Positiv

Negativ

Du
Positiv
Negativ
Negativ
Hvilken tolkning av hepatitis B virus (HBV)-status er mest sannsynlig?
A

Både pasienten og du har en HBV-infeksjon, men dere er ikke smittsomme.
Både pasienten og du har en aktiv HBV-infeksjon og dere er smittsomme.
B Du har en aktiv HBV-infeksjon og du har smittet pasienten.
Se kommentar under alternativ A.
C X Både pasienten og du har en aktiv HBV-infeksjon, men dere har ikke smittet hverandre.
Pasienten har en aktiv HBV-infeksjon med påvist HBsAg og Anti-HBc. Pasienten har
sannsynligvis hatt infeksjonen lenger. Du har en aktiv HBV-infeksjon med kun påvist HBsAg.
Fravær av andre HBV-markører i 0-prøven taler for en nysmitte før stikkuhellet. En positiv HBsAg
kan også påvises dersom du nylig har hatt vaksinasjon mot HBV.
D Pasienten har en aktiv HBV-infeksjon og du har blitt smittet av ham.
Pasienten har en aktiv HBV-infeksjon med påvist HBsAg og Anti-HBc. Pasienten har
sannsynligvis hatt infeksjonen lenger enn deg.
Du tester HBsAg-positiv i 0-prøve som taler for en HBV-infeksjon til stede før stikkuhellet. En
positiv HBsAg kan også påvises dersom du nylig har hatt vaksinasjon mot HBV.
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Testen har 115 oppgaver. På utskriftstidspunktet var 0 oppgaver blitt trukket og det var gjort
fasitendringer på 0 oppgaver.
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