Tittel - beskrivende for oppgavens fagområde og innhold
Nevrologi: Refleksundersøkelse/ anfallsanamnese
Forfatter
Navn
Institutt
Undervisningsenhet E-post
Eylert
Nevromedisin og
Nevrologisk
eylert.brodtkorb@ntnu.no
Brodtkorb
bevegelseskunnskap avdeling
Eksaminatorer
Navn
Institutt
Undervisningsenhet E-post
Eylert
Nevromedisin og
Nevrologisk
eylert.brodtkorb@ntnu.no
Brodtkorb
bevegelseskunnskap avdeling
Standardiserte pasienter
Ung mann
Læringsmål
5.1.1 Systematisk klinisk nevrologisk undersøkelse (senereflekser/plantarrefleks)
5.1.2 Stille tentativ diagnose (anfallsanamnese)
Tidsbruk:
Stasjon
Forflytning/Sensur
8 minutter
2 min

Telefon

Telefon

Totalt
10 min

Instruksjon til student (oppgavetekst til dør)
Nevrologi
Ivar 23 år har hatt et plutselig anfall med bevissthetstap og rykninger. Han kommer til akuttmottaket ved
sykehus etter 3 timer. Du snakker med ham og også med samboeren som var vitne til anfallet.
Du skal utføre enkel undersøkelse av senereflekser i armer og ben, samt plantarrefleksen. Skriv
funnene ned på et ark med gradering.
Når det har gått 6 minutter vil eksaminator be deg gjengi viktige elementer du vil spørre om i
anfallsanamnesen for å stille tentativ diagnose. Dette skal gjøres kortfattet og punktvis og du skal ikke
spørre pasienten.
Vent på gangen til du hører startsignalet.

Instruksjon til eksaminator
A. Oppgaven er ment å teste studentens evne til å utføre de vanligste rutinesenerefleksene som ledd i en
klinisk nevrologisk undersøkelse (6-7 min.).
B. I tillegg testes på innholdet i anfallsanamnesen som er et viktig diagnostisk verktøy (1 min.):
1. Utløsende årsak/situasjon.
2. Hva opplevde du selv?
3. Komparentopplysninger. Hva opplevde andre? Øyenvitnebeskrivele, ev. bruk av tlf. Start-forløp- slutt.
4. Varighet av selve anfallet
5. Tilstand etterpå (postiktal fase).
Du må forsikre deg om at studentnavn stemmer med det du har på skjermen. Studenten er instruert til å vise
ID til deg. Som eksaminator skal du ikke gi noen hint, kun krysse av på skåringsskjema. Følg godt med og
hold tiden. Du skal ikke komme med tilleggsspørsmål annet enn det som er bestemt på forhånd. Du skal
oppføre deg likt overfor alle studentene.
Når endelig signal lyder etter 8 minutter, skal du be studenten forlate rommet og gå videre til neste stasjon.
Dersom studenten blir helt ferdig med oppgaven før tiden er ute kan du be studenten gå ut i gangen og
vente på neste stasjon.
Gjør ferdig skåringen på skåringsskjemaet. Gi skriftlig tilbakemelding til studentene om prestasjonen og
forslag til forbedringer. Gjør til slutt en totalvurdering av studentens prestasjon etter ditt eget skjønn og kryss
av på «Global skår». Global skår er uavhengig av og vil IKKE påvirke kandidatens sjekklisteskår. Send inn
skåringsskjemaet ved å trykke ”submit”.
Omstille deg til neste student.

Instruksjon til standardisert pasient
Møt i t-skjorte og joggebukse som lett lar seg trekke opp over knærne. Studentene skal undersøke
refleksene dine i armer og ben samt under foten.

Utstyrsliste
Reflekshammer, ev. «strikkepinne» for u.s. av plantarrefleks.
Papirark, penn.

Strukturert skåringsskjema
God

Tilfredsstillende

Ikke tilfredsstillende
eller ikke utført

Hilser på pasient og introduserer seg
selv
Orientering om undersøkelsen/
Instruksjon
Hvis studenten begynner å ta opp anamnese, si: «du skal ikke ta opp anamnese i dag, bare gå videre til
undersøkelse av senereflekser. Vi snakker om anamnesen til slutt»
Senereflekser i armer:
Biceps
Brachioradial
Triceps
Senereflekser i ben:
Patellar
Akilles
Plantareflekser
Anfallsanamnese
Når det har gått 6 minutter (eller når studenten er ferdige med å undersøke reflekser) spør du studenten:
«Hvilke elementer er det viktig å spørre om i anfallsanamnesen?»
1. Utløsende årsak/situasjon.
2. Hva opplevde du selv?
3. Komparentopplysninger. Hva
opplevde andre?
Øyenvitnebeskrivelse, ev. bruk av tlf.
Start-forløp- slutt.
4. Varighet av selve anfallet
5. Tilstand etterpå (postiktal fase).
(Her angir dere det som skal skåres på eksamen. Viktig at dette ikke blir for detaljert, tenk også på
prosessorienterte skåringselementer. Annen skåringsskala kan være mulig slik som nevnt/ikke nevnt)
Global skår
Utmerket

Vel bestått

Skal ikke endres!
Kommentar til student
Skal ikke endres!

Bestått

Grensetilfelle

Stryk

ØNH sykdommer – Heshet IIA
Forfatter
Navn
Ståle Nordgård
Eksaminatorer
Navn
Ståle Nordgård
Vegard Bugten
Wenche
Thorstensen
Ellen Jaatun

Institutt
INB

Undervisningsenhet
ØNH

E-post
stale.nordgard@ntnu.no

Telefon

Institutt
INB

Undervisningsenhet
ØNH

E-post
stale.nordgard@ntnu.no
vegard.bugten@ntnu.no
wenche.thorstensen@ntnu.no

Telefon

ellen.jaatun@ntnu.no

Standardiserte pasienter
Mann ca 60 år
Læringsmål
4 Sykdommer i ører, nese, munn, hals, kjeve og ansikt
4.1 Studenten skal kunne:
4.1.1 Gjennomføre en systematisk klinisk undersøkelse av ører, nese, munn, svelg og halsviscera,
inkludert otoskopi, stemmegaffelprøver og enkle hørselstester, fremre og bakre rhinoskopi og indirekte
laryngoskopi.
4.1.2
4.1.3

Beskrive de kliniske funn og gi en rimelig fortolkning av disse ut fra sykehistorie og klinisk
undersøkelse.
Stille tentativ diagnose, foreslå videre utredning og behandlingstiltak ved sykdommer, skader
eller symptomer. Dette inkluderer smerter og/eller hevelse i ansiktet eller på halsen, ved
hevelse, smerte, sekresjon eller blødning i øre, nese, munn eller hals, ved nedsatt hørsel,
øresus eller svimmelhet, ved heshet, nedsatt lukt eller smak, ved respiratorisk passasjehinder i
nese og øvre luftveger og ved søvnrelatert respirasjonsbesvær

ØNH undersøkelse hals og svelg
Tidsbruk:
Stasjon
8 minutter

Forflytning/Sensur
2 min

Totalt
10 min

Instruksjon til student (oppgavetekst til dør)
ØNH sykdommer - hørselstap
På allmennlegekontoret får du besøk av en 60 år gammel mann som i løpet av det siste halve året har
merket gradvis økende heshet. Han har også gått ned 5 kg i vekt
Dine oppgaver er å raskt få tak i sykehistorien, og undersøke hals og svelg. Fortell hva du ser etter når du
undersøker.
Når du er ferdig med undersøkelsen, eller når det er ett minutt igjen, stiller eksaminator deg 2 korte spørsmål
om mulig etiologi og behandling.
Vent på gangen til du hører startsignalet.
Pasienten på denne stasjonen spilles av en standardisert pasient/frivillig.

Instruksjon til eksaminator
Oppgaven er ment å teste studentens evne til samtale med pasient, undersøkelse av øre inklusive otoskopi
og stemmegaffelprøve, samt teste studenten i kunnskap om mekanisk- og nevrogent hørselstap.
Du må forsikre deg om at studentnavn stemmer med det du har på skjermen. Studenten er instruert til å vise
ID til deg. Som eksaminator skal du ikke gi noen hint, kun krysse av på skåringsskjema. Følg godt med og
hold tiden. Du skal ikke komme med tilleggsspørsmål enn det som er bestemt på forhånd. Du skal oppføre
deg likt overfor alle studentene.
Spørsmål til studenten – etter 7 minutter (når det er ett minutt igjen):
Når det er 1 minutt igjen, eller når studenten signaliserer at hun/han er ferdig med undersøkelsen, skal du
stille 2 spørsmål om ulike typer hørselstap:
1: Kan du nevne minst 3 ulike årsaker til heshet Svar: Ondartet svulst på stemmebånd, stemmebåndsknuter,
polypp, papillomatose, akutt laryngitt (infeksjon), kronisk laryngitt, lammelse av stemmebånd,
fremmedlegeme, reflux
2: Hva vil du gjøre av videre utredning?
Svar: henvise til ØNH lege
Du skal ikke gi tips eller hint, for å hjelpe studenten. Forhold deg objektiv og lik overfor alle studentene.
Når endelig signal lyder etter 8 minutter, skal du be studenten forlate rommet og gå videre til neste stasjon.
Dersom studenten blir helt ferdig med oppgaven før tiden er ute kan du be studenten gå ut i gangen og
vente på neste stasjon.
Gjør ferdig skåringen på skåringsskjemaet. Gi skriftlig tilbakemelding til studentene om prestasjonen og
forslag til forbedringer. Gjør til slutt en totalvurdering av studentens prestasjon etter ditt eget skjønn og kryss
av på «Global skår». Global skår er uavhengig av sjekklisteskår og vil IKKE påvirke kandidatens
sjekklisteskår. Send inn skåringsskjemaet ved å trykke ”submit”.
Omstille deg til neste student.

Instruksjon til standardisert pasient
Studenten får følgende informasjon før vedkommende møter deg til undersøkelse:
«På allmennlegekontoret får du besøk av en 60 år gammel mann som i løpet av det siste halve året har
merket gradvis økende heshet. Han har også gått ned 5 kg i vekt»
Dine oppgaver er å raskt få tak i sykehistorien, og undersøke hals og svelg. Fortell hva du ser etter når du
undersøker.
Når du er ferdig med undersøkelsen, eller når det er ett minutt igjen, stiller eksaminator deg 2 korte spørsmål
om mulig etiologi og utredning.
Vent på gangen til du hører startsignalet.»
Oppgaven er ment å teste studentens evne både i forhold til kort samtale med deg som pasient, og åvise
hvordan en undersøkelse av hals og svelg utføres.
Du må bare svare på noen få spørsmål studenten stiller uten å tilføye noe på egen hånd.
Sykehistorie:
De siste 5 årene har du fått gradvis redusert hørsel, mest uttalt venstre øre, og dette plager deg i sosiale
sammenhenger og i arbeidslivet.
Dersom studenten spør følgende spørsmål:
- Har du røykt - ja

-

Hvor mye – ca 2 20-pakninger sigaretter i uka – mindre det siste halvåret
Hvor lenge – siden 18-års alderen
Halsinfekjoner - nei
Har du opplevd slag mot halsen - nei
Bruker snus - nei
Varierer hesheten – nei, konstant
Har hesheten utviklet seg – ja, gradvis
Er det andre i familien din med samme symptomer- Nei
Hoste – nei
Svelgproblemer – nei
Kuler på halsen - usikker

Utstyrsliste
Hodelampe
Spatel
Larynxspeil
Tungelapp

Strukturert skåringsskjema
God

Tilfredsstillende

Ikke
tilfredsstillende
eller ikke utført

Hilser på pasient og introduserer seg
selv
Kort anamnese- «to the point»
Forklarer undersøkelsen til pasienten
Undersøkelse av halsen
Utføre indirekte laryngoskopi
Undersøkelse av munn og svelg
Kommunikasjon med pasient
Når det er ett minutt igjen, eller dersom studenten er ferdig med undersøkelsen før det er ett minutt
igjen, gå videre til spørsmål:
Spørsmål 1
Kan du nevne minst 2 ulike årsaker til
heshet. Svar: Ondartet svulst på
stemmebånd, stemmebåndsknuter,
polypp, papillomatose, akutt laryngitt
(infeksjon), kronisk laryngitt, lammelse
av stemmebånd, fremmedlegeme,
reflux
Spørsmål 2
Hva vil du gjøre av videre utredning?
Svar: Henvise ØNH spesialist (når
heshet over 4 uker)

Global skår
Utmerket

God bestått

Kommentar til student

Bestått

Grensetilfelle

Stryk

Ortopedisk kirurgi IIA/B, ryggsmerter med utstråling
Forfatter
Navn
Ivar Rossvoll
Eksaminatorer
Navn

Institutt
INB

Undervisningsenhet
Ortopedisk kirurgi

E-post
ivar.rossvoll@ntnu.no

Telefon

Institutt

Undervisningsenhet

E-post

Telefon

Standardiserte pasienter
Kvinne eller mann/ over 65
Læringsmål
Semester IIA:
5.1.1 Gjennomføre en systematisk og fullstendig, klinisk nevrologisk undersøkelse, beskrive de
kliniske funn og gi en rimelig fortolkning av disse ut fra sykehistorie og klinisk undersøkelse
5.1.2 Stille tentativ diagnose, foreslå videre utredning og behandlingstiltak ved smertefulle tilstander
i hode, rygg og nakke, motoriske og sensoriske forstyrrelser, bevissthetsforstyrrelser og ved kognitiv
svikt
6.1.5.2 Kunne klassifisering av nakke- og ryggsmerter
6.1.5.3 Kunne diagnostisere radikulopati fra de forskjellige segmenter i columna vertebralis.
6.1.5.4 Kjenne ulike strukturers betydning for smerte, og deres refererte smerteområde.
9.1.1 Utføre grundig klinisk undersøkelse av ryggsøylen med kartlegging og vurdering av evt.
patologi.
9.1.2 Forklare aldringsforandringer i nakke og rygg, patologien, symptomer og funn ved klinisk
undersøkelse. Undersøkelsesmetoder og behandlingsmuligheter.
9.1.3 Gjøre rede for Spinal stenose, etiologi, patologi, fysiologi, innsidens. Symptomer og funn ved
klinisk undersøkelse. Hvilke undersøkelsesteknikker bekrefter diagnosen. Prinsipper ved
behandling.
9.1.4 Stille tentativ diagnose, foreslå videre utredning og behandlingstiltak ved skade og smertefulle
tilstander i rygg og nakke.
Tidsbruk:

Stasjon totalt
8 minutter

Tilleggspørsmål
ved
7 minutter

Forflytning/Sensur

Totalt

2 min

10 min

Instruksjon til student (oppgavetekst til dør)
Ortopedisk kirurgi
Henny Olsen/Henry Olsen er en 72 år gammel kvinne som det siste året har fått økende smerter i begge lår
og legger når hun går. Smertene forverres gradvis når hun går slik at hun som regel må stoppe etter å ha
gått 2-300 meter. Smertene slipper taket når hun bøyer seg forover, for eksempel over en handlevogn. Hun
har ikke smerter når hun sitter eller ligger. Hun har også en del smerter i korsryggen, men det er smertene i
bena som er grunnen til at hun oppsøker lege.
På denne posten skal du gjøre en ryggundersøkelse av en pasient som har ryggsmerter uten forutgående
traume og med utstrålende smerter i begge ben når hun går.
Forklar hva du gjør og hva du finner både for pasient og eksaminator underveis.
Du skal ikke ta opp anamnese annet enn det som er naturlig under undersøkelsen.
Når det er 1 minutt igjen spør eksaminator deg 1 spørsmål.
Dersom du blir ferdig med undersøkelsen før det er 1 minutt igjen, kan du tilkjennegi det til eksaminator.
Vent på gangen til du hører startsignalet.
Pasienten på denne stasjonen er standardisert pasient/frivillig.
Instruksjon til eksaminator
Oppgaven er ment å teste studentens evne til undersøkelse av rygg inkludert nevrologi.

Du må forsikre deg om at studentnavn stemmer med det du har på skjermen. Studenten er instruert til å vise
ID til deg. Som eksaminator skal du ikke gi noen hint, kun krysse av på skåringsskjema. Følg godt med og
hold tiden. Du skal ikke komme med tilleggsspørsmål annet enn det som er bestemt på forhånd. Du skal
oppføre deg likt overfor alle studentene.
Når det er ett minutt igjen eller når studenten angir at han/hun er ferdig skal du stoppe studenten og be
han/hun svare på 1 spørsmål. Det er viktig å passe tiden og sørge for at studenten får mulighet til å svare
på spørsmålet.
Når endelig signal lyder etter 8 minutter, skal du be studenten forlate rommet og gå videre til neste stasjon.
Dersom studenten blir helt ferdig med oppgaven før tiden er ute kan du be studenten gå ut i gangen og
vente på neste stasjon.
Gjør ferdig skåringen på skåringsskjemaet. Gi skriftlig tilbakemelding til studentene om prestasjonen og
forslag til forbedringer. Gjør til slutt en totalvurdering av studentens prestasjon etter ditt eget skjønn og kryss
av på «Global skår». Global skår er uavhengig av og vil IKKE påvirke kandidatens sjekklisteskår. Send inn
skåringsskjemaet ved å trykke ”submit”.
Omstille deg til neste student.

Instruksjon til standardisert pasient
Møt opp i shorts og t-skjorte eller annen overdel som er lett å ta av og på mange ganger.
Du har det siste året hatt økende plager med smerter som stråler ned i seteregionen, lår og legger i begge
ben når du går. Du har ikke smerter i bena når du står, sitter eller ligger. Du må typisk stoppe opp og bøye
deg forover for å få smertelindring etter å ha gått 2-300 meter, etter kort hvile (1-2 minutter) kan du gå videre
før du igjen må stoppe. Det er vanskelig å beskrive eksakt hvor smertene er lokalisert ut over at det er i
setet, lår og legger i begge ben. Du har også hatt moderate smerter i korsryggen i mange år, men det er
smertene i bena som gjør at du oppsøker lege.
Du klarer å gjøre alt det studenten ber deg om.
For øvrig er du stort sett frisk. Du bruker ingen faste medisiner.
Dersom studenten spør om noe du ikke kan svare på, si: ”vet ikke”.
Utstyrsliste
Reflekshammer inkl. strikkepinne eller spiss for å utføre plantarrefleks
Bomull
Sikkerhetsnåler
Målebånd

Strukturert skåringsskjema

Hilser på pasient og introduserer seg
selv

God

Tilfredsstillende

2 poeng
2p

1 poeng
1p

Ikke tilfredsstillende
eller ikke utført
0 poeng
0p

OBS- Hvis studenten bruker tid på å ta opp anamnese- Stopp og be ham/henne gå videre med
undersøkelsen
Inspeksjon, akseavvik,
2p
1p
0p
skoliose/hyperkyfose
Bevegelighet (fleksjon, ekstensjon,
2p
1p
0p
lateralfleksjon)
Tå- / hælgang
2p
1p
0p
Laseque
2p
1p
0p
- Studenten må spørre om og
hvor smerteutstrålingen
eventuelt er og utføre Laseque
riktig for å få 2 poeng

OBS- Hvis studenten vil gjøre Schobers test eller Slump test- Stopp og be ham/henne hoppe over
dette og gå videre med undersøkelsen
Undersøker systematisk sensibilitet
2p
1p
0p
for berøring i begge
underekstremitetene (Trenger ikke å
teste for stikksensibilitet)
OBS- Studenten trenger bare å undersøke berøring: ”Du trenger ikke undersøke stikksensibilitet i
dag, bare gå videre”. Det samme gjelder hvis studenten bruker mye tid på å undersøke sensibilitet:
”Gå videre med undersøkelsen”.
Kraftundersøkelse (undersøker kraft
2p
1p
0p
systematisk i begge
underekstremitetene)
Reflekser (patellar, akilles, plantar)
2p
1p
OBS- Studenten trenger ikke undersøke tempo, koordinasjon, spastisitet. Stopp og be ham/henne gå
videre med undersøkelsen
Palpasjon av ryggen
2p
1p
0p
(f.eks prosessus spinosi,
paravertebral muskulatur, cristakant
og gluteal muskulatur)
Viktigst at studenten palperer noe
muskulatur i ryggen, ikke viktig
hvilken muskulatur. Alle som
palperer noe adekvat muskulatur får
maks poengsum
Vurdere sirkulasjon, palpere puls i
2p
1p
0p
foten (ADP og ATP)
Nevnt 2 poeng

Ikke nevnt 0 poeng

Hofteundersøkelse
OBS- Når studenten kommer til undersøkelse av hofte:” Du trenger ikke undersøke hofte i dag, bare
gå videre”.

ETTER 7 MINUTTER eller NÅR STUDENTEN ER FERDIG HOPPER MAN DIREKTE HIT:
Spørsmål 1
Riktig 2p

Ikke riktig 0p

Hvilken bildeundersøkelse vil du anbefale for å
komme nærmere en diagnose:
MR av Lumbosacral columna

Global skår
Utmerket

Vel bestått

Kommentar til student

Bestått

Grensetilfelle

Stryk

Klinisk beslutningslære IIAB: Artikkelsammendrag
Forfatter
Navn
Kristine Pape

Institutt
Institutt for
samfunnsmedisin
og sykepleie

Undervisningsenhet
Epidemiologi og
klinisk
beslutningslære

E-post
Kristine.pape@ntnu.no

Telefon

Institutt
Institutt for
samfunnsmedisin
og sykepleie
Standardiserte pasienter

Undervisningsenhet
Epidemiologi og
klinisk
beslutningslære

E-post
Kristine.pape@ntnu.no

Telefon

Eksaminatorer
Navn
Kristine Pape

Læringsmål
1.1.15 Kunne lese et artikkelsammendrag og gjøre rede for innholdet
1.1.16 Kunne benytte sentrale epidemiologiske begreper og prinsipper for å vurdere en vitenskapelig
artikkel (med hovedvekt på kohort studie og RCT studie……
1.1. 6 Kunne definere og tolke et punktestimat og dets konfidensintervall
Tidsbruk:
Stasjon
Forflytning/Sensur
Totalt
8 minutter
2 min
10 min

Instruksjon til student (oppgavetekst til dør)
Som fastlegevikar deltar du på en veiledningsgruppe i allmennmedisin, og dagens tema er den nye
nasjonale faglige retningslinjen for forebygging av hjerte- og karsykdommer som kom ut i 2017. Den nye
retningslinjen angir et veiledende behandlingsmål for blodtrykk < 140/90 mm Hg for alle pasientgrupper,
både i primær- og sekundærforebygging. I gruppa blir det en opphetet diskusjon da noen mener dette
behandlingsmålet er for høyt, og at det fins vitenskapelig bevis for at man bør ha en lavere grense for
systolisk blodtrykk ned mot 120 mm Hg. Dere blir enige om å lese dere opp på dette til neste gang, og du
finner følgende artikkel (tilgjengelig som sammendrag her):
A Randomized Trial of Intensive versus Standard Blood-Pressure Control
The SPRINT Research Group*, N Engl J Med 2015;373: 2103-16
Forbered en kort og strukturert presentasjon for kollegaene i veiledningsgruppa.
Hvilken type studie?
Hva var studiespørsmålet (bruk gjerne PICO)?
Hva var resultatene?
Når det er tre minutter igjen vil du få noen spørsmål du skal svare på.
Vent på gangen til du hører startsignalet.
Instruksjon til eksaminator
Oppgaven er ment å teste studentens evne til å lese et artikkelsammendrag, forstå innholdet og formidle
forskningsfunn til en kollega.
Du må forsikre deg om at studentnavn stemmer med det du har på skjermen. Studenten er instruert til å vise
ID til deg. Som eksaminator skal du ikke gi noen hint, kun krysse av på skåringsskjema. Følg godt med og
hold tiden. Du skal ikke komme med tilleggsspørsmål annet enn det som er bestemt på forhånd. Du skal
oppføre deg likt overfor alle studentene.
Når endelig signal lyder etter 8 minutter, skal du be studenten forlate rommet og gå videre til neste stasjon.
Dersom studenten blir helt ferdig med oppgaven før tiden er ute kan du be studenten gå ut i gangen og
vente på neste stasjon.

Gjør ferdig skåringen på skåringsskjemaet. Gi skriftlig tilbakemelding til studentene om prestasjonen og
forslag til forbedringer. Gjør til slutt en totalvurdering av studentens prestasjon etter ditt eget skjønn og kryss
av på «Global skår». Global skår er uavhengig av og vil IKKE påvirke kandidatens sjekklisteskår. Send inn
skåringsskjemaet ved å trykke ”submit”.
Omstille deg til neste student.

Instruksjon til «kollega»
Du er kollega som er nysgjerrig på å høre om funnene i artikkelen som studenten forteller om. Du lar
studenten presentere hovedpunktene. Hvis du ikke forstår det studenten sier, ber du om en
forklaring/presisering.
Dersom studenten ikke allerede har forklart følgende i gjennomgangen:
1. Be studenten om å forklare hva relativ risiko på 0,75 betyr: «Hva betyr egentlig en relativ risiko på
0,75?», eller «hvordan skal jeg forstå en relativ risiko på 0,75?»
2. Be studenten om å forklare hva konfidensintervallet indikerer: «Hva sier dette konfidensintervallet?»,
«Hvordan skal jeg tolke dette konfidensintervallet?»

Utstyrsliste
Artikkelsammendrag i papirversjon – ett til hver student (studenten kan ta det med seg og skrive på det)
Blanke ark, penn for å ta notater

Strukturert skåringsskjema
God

I presentasjon av sammendrag:
-

RCT studie
Definerer intervensjon og
kontroll
Definerer studiepopulasjonen
Definerer hovedutfallsmålet

Resultatene
-

-

Hovedfunn
Forklarer hva relativ risiko på
0,75 betyr (25 % reduksjon i
risiko for ….eller 0,75 ganger så
stor risiko for….)
Forklarer hva
konfidensintervallet indikerer
(spredningsmål, angir presisjon,
her er konfidensintervallet
relativt smalt, inneholder ikke 1,
slik at vi med stor sikkerhet kan
anta at gruppen med intensiv
blodtrykksbehandling hadde
lavere risiko for utfallene enn
gruppen med standard
behandling)

Generelt
-

Struktur i fremleggingen

Når det er tre minutter igjen,
eller dersom studenten er ferdig

Tilfredsstillende

Ikke tilfredsstillende
eller ikke utført

med samtalen før dette, gå
direkte hit: Spørsmål til slutt:

"Hva er bra med denne
studien?"
(Svar: (publisert i godt tidsskrift),
RCT-studie med mange
deltakere, RCT studie egnet til å
sammenligne to typer
behandling, fordi designet med
randomisering innebærer at en
forskjell i utfallsmålet for de to
behandlingsgruppene skyldes
nettopp ulik behandling.)

"Gir dette grunnlag for å endre
retningslinjene? Hvorfor/Hvorfor
ikke?"
(Svar: dette er kun en
enkeltstudie, må mer kunnskap
til for implementering i
retningslinje. Bivirkninger. Kritisk
refleksjon rundt hvem som var
målgruppen i denne studien vs
egen pasientpopulason)
(Her angir dere det som skal skåres på eksamen. Viktig at dette ikke blir for detaljert, tenk også på
prosessorienterte skåringselementer. Annen skåringsskala kan være mulig slik som nevnt/ikke nevnt)
Global skår
Utmerket

Vel bestått

Skal ikke endres!
Kommentar til student
Skal ikke endres!

Bestått

Grensetilfelle

Stryk

Bildediagnostikk - ulike bildemodaliteter og anatomiske
strukturer
Forfatter
Navn
Institutt Undervisningsenhet E-post
Telefon
Frode Manstad-Hulaas
ISB
Bildediagnostikk
Frode.manstad.hulaas@ntnu.no
Eksaminatorer
Navn
Institutt Undervisningsenhet E-post
Telefon
Frode Manstad-Hulaas
ISB
Bildediagnostikk
Standardiserte pasienter
Angi kjønn/alder som er ønskelig – Ikke aktuelt
Læringsmål
Semester IIA:
8. Bildediagnostikk
8.1. Studenten skal kunne:
8.1.1. prinsipper for tolkning av bildeundersøkelser i hode, nakke og rygg på røntgen, CT og MR
inkludert kunnskap om ulike CT-teknikker og de mest brukte MR-sekvenser i nevroradiologi
8.1.2. kontraindikasjoner og forsiktighetsregler ved de ulike bildediagnostiske teknikkene
8.1.3. betydningen av ulike radiologiske begreper som hyppig benyttes i beskrivelser av bildefunn i
nevroradiologi
Semester IIB:
10. Bildediagnostikk
10.1. Studenten skal ha kunnskap om:
10.1.1. kontraindikasjoner og forsiktighetsregler ved de ulike bildediagnostiske modalitetene i radiologi
og nukleærmedisin
10.1.2. betydningen av ulike radiologiske begreper som hyppig benyttes i beskrivelser av bildefunn i
kar/thorax og gastro-radiologi
10.1.3. relevant bildediagnostisk utredning ved vanlige problemstillinger i abdomen og thorax,
inkludert karsykdom, og spesielt akutte tilstander
10.1.4. prinsipper for tolking av bildeundersøkelser av abdomen og thorax, inkludert karsykdom, og
spesielt akutte tilstander
10.2. I kar-thoraxradiologi skal studenten ha:
10.2.1. forklare hvordan røntgen thorax utføres og redegjøre for de anatomiske strukturene som vises
på et røntgen thorax
10.2.2. utføre en systematisk gransking av et røntgen thorax, beskrive et normalt røntgen thorax og
kjenne til de vanligste patologiske funn
10.2.3. kjenne til karsykdommer som kan behandles med minimal invasiv-, bildeveiledet teknikk
10.3. I gastroradiologi skal studenten ha
10.3.1. ferdigheter i tolkning av røntgen abdomen ved de problemstillingene dette er en indisert
undersøkelse
10.3.2. ferdigheter i tolkning av CT abdomen med tydelige og karakteristiske funn ved hyppig
forekommende patologi, spesielt akutte tilstander
10.3.3. kunnskap om ultralyd abdomen og kunne gjenkjenne tydelige og karakteristiske funn ved
hyppig forekommende patologi, spesielt akutte tilstander
10.3.4. kunnskap om bruk av håndholdt ultralyd og de problemstillinger det er en egnet
undersøkelsesmetode
Tidsbruk:

Stasjon
8 minutter

Forflytning/Sensur
2 min

Totalt
10 min

Instruksjon til student (oppgavetekst til dør)
Radiologi
Bildediagnostikk er en viktig del av utredning, behandling og forløpskontroll/oppfølgning av mange
pasienter. Det er viktig at leger har kunnskap om ulike bildemodaliteter, hvilke bildediagnostiske
undersøkelser som er tilgjengelig og når de bør benyttes.

Denne stasjonen vil fokusere på dette gjennom teori og kasuistikker.
Vent på gangen til du hører startsignalet.
Instruksjon til eksaminator
Oppgaven er ment å teste studentens evne til …
… å henvise til relevant bildediagnostisk utredning ved, særlig akutte tilstander
… å redegjøre for anatomiske strukturer
… å tolke bildeundersøkelser, spesielt akutte tilstander
… å redegjøre for tilstander som kan behandles med minimal invasiv bildeveiledet teknikk
Eksaminator skal ikke hente ut kunnskapen til studenten via fisking, men kun fasilitere studentens
bruk av kunnskapen!
For eksempel : Kan du tenke på flere ? Kommer du på noe mer?
Og ikke : Hva hvis det er forhøyede infeksjonsparametere i tillegg? (og lignende)
Du må forsikre deg om at studentnavn stemmer med det du har på skjermen. Studenten er instruert til å vise
ID til deg. Som eksaminator skal du ikke gi noen hint, kun krysse av på skåringsskjema. Følg godt med og
hold tiden. Du skal ikke komme med tilleggsspørsmål annet enn det som er bestemt på forhånd. Du skal
oppføre deg likt overfor alle studentene.
Når endelig signal lyder etter 8 minutter, skal du be studenten forlate rommet og gå videre til neste stasjon.
Dersom studenten blir helt ferdig med oppgaven før tiden er ute kan du be studenten gå ut i gangen og
vente på neste stasjon.
Gjør ferdig skåringen på skåringsskjemaet. Gi skriftlig tilbakemelding til studentene om prestasjonen og
forslag til forbedringer. Gjør til slutt en totalvurdering av studentens prestasjon etter ditt eget skjønn og kryss
av på «Global skår». Global skår er uavhengig av og vil IKKE påvirke kandidatens sjekklisteskår. Send inn
skåringsskjemaet ved å trykke ”submit”.
Omstille deg til neste student.
OBS:
STUDENTEN SKAL HA MULIGHETEN TIL Å VISE HVA HAN/HUN KAN PÅ ALLE SKÅRINGSPUNKTER.
DET ER DERFOR SVÆRT VIKTIG Å HOLDE TIDEN. DERSOM STUDENTEN DRØYER PÅ ET PUNKT
KAN DU DERFOR SI «TAKK» OG GÅ VIDERE TIL NESTE PUNKT FOR Å KOMME IGJENNOM ALLE
PUNKTENE.
Instruksjon til standardisert pasient
Ikke aktuelt

Utstyrsliste
PC, laptop + mus med scrolle-hjul

Røntgen thorax

Anatomiske strukturer, (bilde 1)

Detaljert instruksjon til eksaminator
Spør studenten: «Hvordan utføres en vanlig
røntgen thorax?»
God: Front og side, stående, venstre side mot
detektor, full inspirasjon, PA strålegang
Tilfredsstillende: kan nevne ≥ 3
Spør studenten: «Er dette bildet av god
kvalitet og i tilfelle hvorfor? Kan du peke på
og navngi 10 anatomiske strukturer?»
God: Kan angi hvorfor bildet er av tilfredsstillende
kvalitet (rett front, synlige overlappskar,
sinus/apex inkl., god insp.) og kan navngi ≥ 8
anatomiske strukturer

Tilfredsstillende: Kan angi hvorfor bildet er av
tilfredsstillende kvalitet og kan navngi ≥ 4
anatomiske strukturer

Vanlig / tydelig patologi, thorax (bilde 2)

Anatomiske strukturer: lungekar, hilus, sinus,
diphragma, mediastinum, trakea, carina, hjerte,
columna, clavicula, costa, osv.
Spør studenten: «Dette er et frontopptak av
liggende traumepasient. Kan du peke på 2
patologiske tilstander og benevne disse?»
God: Clavikulafraktur + pneumothorax
Tilfredsstillende: Pneumothorax
Spør studenten: «En pasient innlegges i
sykehus med brystsmerter og dyspne.
Hvilken radiologisk undersøkelse vil vanligvis
inngå i primærutredning?»
Vis deretter bilde og spør: «Hvilken tilstand er
mest sannsynlig i vedlagte bilde av denne
pasienten?»

Tydelig patologi, thorax (bilde 3)

God: Angir røntgen thorax som del av utredning.
Angir lungeødem som mest sannsynlige tilstand,
stuvning godkjennes også.
Tilfredsstillende: Kan angi enten røntgen thorax
eller lungeødem/stuvning
Spør studenten: «Hvilke 2 modaliteter er mest
egnet til å vurdere karotisstenose og hvordan
måler man stenosegrad ved disse?»

Karsykdommer 1

God: 1 CT angio – 2 måler diameter/areal, og 3
UL med doppler – 4 måler hastighet
Tilfredsstillende: 2 av 4
Spør studenten: «Ved spm om akutt
hjerneslag skal normalt CT caput suppleres
med CT angiografi av hals og caput. Hva er
bakgrunnen for dette og hva slags
intervensjon kan det føre til?»

Karsykdommer 2

God: 1 påvise ev. trombe/emboli, 2 kan føre til
trombektomi
Tilfredsstillende: 1 av 2
Spør studenten: «En 78 år gammel mann ble
innlagt med ryggsmerter, varierende
blodtrykk, blek og klam. Kan du ut fra
vedlagte CT bilde angi tilstand og nevne
minst 1 komplikasjon?»

Karsykdommer 3 (bilde 4)

God: Aortadisseksjon, affeksjon av sidegrener
(halskar og viscerale kar)
Tilfredsstillende: Aortadisseksjon

Strukturert skåringsskjema
God

Røntgen thorax
G: 4 av 4 (front, (venstre) side, stå)

Tilfredsstillende

Ikke tilfredsstillende
eller ikke utført

T: 3 av 4
Anatomiske strukturer
G: bildekvalitet + 8 av 10
T: bildekvalitet + 4 av 10
Patologi, thorax
G: Clavikulafraktur + pneumothorax
T: Pneumothorax
Karsykdomer 1
G: 4 av 4 (CT- diam., UL – hastighet)
T: 2 av 4
Karsykdommer 2
G: 2 av 2 (trombolyse, aspirasjon)
T: 1 av 2
Karsykdommer 3
G: 2 av 2 (trombe, trombektomi)
T: 1 av 2
Karsykdommer 4
G: 2 av 2
T: 1 av 2 (kun aortadisseksjon)

Global skår
Utmerket

Vel bestått

Kommentar til student

Bestått

Grensetilfelle

Stryk

Gastrokirurgi IIAB, Stille ikterus
Forfatter
Jon Erik
Grønbech
Eksaminatorer
Navn

Institutt
IKMM

Undervisningsenhet
Gastrokirurgi

E-post
jon.e.gronbech@ntnu.no

Telefon

Institutt

Undervisningsenhet

E-post

Telefon

Standardiserte pasienter
Angi kjønn/alder som er ønskelig: Mann 60-70 år gammel
Læringsmål
Læringsmål for IIB
6 Gastrokirurgi
6.1 Studenten skal kunne
6.1.1 ta opp en relevant sykehistorie fra gastrokirurgiske pasienter
6.1.2 gjennomføre praktisk klinisk undersøkelsesteknikk av abdomen og perineum
6.1.3 kjenne hovedprinsipper for tolkninger av radiologiske undersøkelser av GI-tractus
6.1.4 kjenne til eller evt. være observatør ved de viktigste gastrokirurgiske prosedyrer
6.1.5 utføre anoscopi og rectoscopi
6.1.6 ha kjennskap til ulike årsaker, symptomer og funn ved akutt abdomen
6.1.7 lære diagnostikk, utredning og behandling av de vanligste kreftsykdommer i GI-tractus,
inflammatoriske sykdommer, proktologiske tilstander, funksjonelle tilstander, dyspeptiske tilstander,
andre vanlige sykdommer i øsofagus, lever, galleveier, pancreas og tynntarm
Tidsbruk:

Stasjon
8 minutter

Forflytning/Sensur
2 min

Totalt
10 min

Instruksjon til student (oppgavetekst til dør)
Gastrokirurgi
Ole Nilsen er en 65 år gammel mann som er lagt inn på sykehuset fordi hans kone (samboer) har merket at
han i løpet av de to siste ukene er blitt gul først på øynene og etterhvert i huden. Gå inn og ta opp målrettet
anamnese med tanke på sannsynlig diagnose.
Eksaminator varsler deg når det er ett minutt igjen av tiden og du får da ett spørsmål. Dersom du er ferdig
med anamneseopptaket før det er ett minutt igjen, tilkjennegir du dette til eksaminator.
Vent på gangen til du hører startsignalet.
Instruksjon til eksaminator
Oppgaven er ment å teste studentens evne til å ta opp anamnese relevant for stille ikterus og vekttap som
alarmsymptom på malign sykdom med obstruksjon av galleveier. Periampullær cancer pankreatis definert
som pankreascancer, distalt kolangiokarcinom, ca papilla Vateri eller duodenalcancer med
galleveisobstruksjon.
Etter anamneseopptak, og når det er ett minutt igjen, skal eksaminator be studenten vurdere hvilke(n)
bildemodalitet(er) man bør starte med. Det optimale svaret er ultralydundersøkelse av lever og galleveier,
både for en første diagnostisk orientering og for å kunne planlegge etterfølgende CT undersøkelse med
korrekt rtg protokoll. Svarer studenten bare ultralydundersøkelse eller bare CT må det også kunne gi poeng,
men bare ”tilfredsstillende”.
Du må forsikre deg om at studentnavn stemmer med det du har på skjermen. Studenten er instruert til å vise
ID til deg. Som eksaminator skal du ikke gi noen hint, kun krysse av på skåringsskjema. Følg godt med og
hold tiden. Du skal ikke komme med tilleggsspørsmål annet enn det som er bestemt på forhånd. Du skal
oppføre deg likt overfor alle studentene.
Når endelig signal lyder etter 8 minutter, skal du be studenten forlate rommet og gå videre til neste stasjon.
Dersom studenten blir helt ferdig med oppgaven før tiden er ute kan du be studenten gå ut i gangen og
vente på neste stasjon.

Gjør ferdig skåringen på skåringsskjemaet. Gi skriftlig tilbakemelding til studentene om prestasjonen og
forslag til forbedringer. Gjør til slutt en totalvurdering av studentens prestasjon etter ditt eget skjønn og kryss
av på «Global skår». Global skår er uavhengig av og vil IKKE påvirke kandidatens sjekklisteskår. Send inn
skåringsskjemaet ved å trykke ”submit”.
Omstille deg til neste student.

Instruksjon til standardisert pasient
Du er en 65 år gammel mann som heter Ole Nilsen. Du har stort sett vært frisk tidligere og du bruker ingen
medisiner. Du har i løpet av ca to uker utviklet gulfarge først på øynene deretter i huden. Det var en av dine
nærmeste som første la merke til dette. Du har vært plaget av kløe i huden den siste uken slik at det har
vært vanskelig å få sove. Du har også ikke følt deg helt i form og har gått ned 4-5 kg i vekt de siste 3-4
månedene. Du har merket en jevn, men ikke spesielt uttalt smerte i øvre del av magen og av og til mot
ryggen. Du har ikke hatt feber eller frysninger. Du har lagt merke til at urinen er blitt svært mørk og at
avføringen er blitt lysere, nærmes kittfarget. Du har ikke vært i utlandet det siste halvåret. Ditt alkoholforbruk
er og har vært moderat, et par glass rødvin og en sjelden gang en drink i helgene, men langt fra hver helg.
Du er bekymret.
Dersom studenten spør om noe du ikke kan svare på, si ”vet ikke”. Dersom det blir mye du ikke kan svare på
kan du henvende deg til eksaminator for veiledning.
Utstyrsliste
Intet spesielt utstyr utover standardoppsett.

Strukturert skåringsskjema
God (2p)

Tilfredsstillende (1p)

Ikke tilfredsstillende
eller ikke utført (0p)

Hilser på pasient og introduserer seg
selv
Avklarer studenten om pasienten har:
-kløe?
-mørkfarget urin?
-avfarget avføring?
-magesmerter kolikkpregede?
-magesmerter jevnt verkende?
-magesmerter med utstråling?
-vekttap?
-har eller har hatt feber?
-har hatt utenlandsopphold?
Avklarer studenten pasientens
alkoholvaner?
Når det er ett minutt igjen av tiden, 7 minutter har gått, avbryt og si:
”Det er nå ett minutt igjen av tiden. Kan du fortelle meg hvilke eller hvilken bildemodalitet du vil
undersøke denne pasienten med?”
Vurdering av første bildediagnostiske Fullt svar
Delsvar
Ikke noe svar
undersøkelsesmodalitet
Global skår
Utmerket

God bestått

Kommentar til student

Bestått

Grensetilfelle

Stryk

OSKE oppgave Hematologi 2: Anamnese Blødningstendens
Forfatter
Navn
Henrik Hjorth-Hansen
Eksaminatorer
Navn

Institutt
IKOM

Undervisningsenhet
Hematologi

E-post
henrik.hjorth-hansen@ntnu.no

Telefon

Institutt

Undervisningsenhet

E-post

Telefon

Standardiserte pasienter
Navn
Adresse
Telefon
E-post
Ung kvinne
Læringsmål
Semester IIB
2.1.6. ta opp målrettet og detaljert sykehistorie og derigjennom skaffe til veie relevante opplysninger for
vurdering av pasientens problem
7.1.2.Ut fra sykehistorie…stille tentativ diagnose….ved blødningstendens..
7.1.4 Grunnprinsipper for hvordan en almenlege arbeider.. gjennom anamneseopptak…..
Tidsbruk:
Stasjon
Varselklokke etter
Forflytning/Sensur
Totalt
8 min
7 minutter
2 minutter
10 minutter
Studentinstruksjon
Hematologi
Kari (18) klager over blå flekker i huden.
Ta opp en sykehistorie med tanke på sykelig (patologisk) blødningstendens.
Når det er 1 minutt igjen vil eksaminator be deg om å foreslå videre utredning og mest sannsynlige
diagnose.
Vent på gangen til klokken ringer.

Eksaminatorinstruksjon
Oppgaven er ment å teste studentens evne til å gjøre en målrettet anamnese på patologisk
blødningstendens, og få frem elementer som er assosiert med blødersykdom, og evt tillater å lage en klinisk
blødningsscore og estimere sannsynlighet for von Willebrands sykdom og annen medfødt blødningstendens
Du må forsikre deg om at studentnavn stemmer med det du har på skjermen. Studenten er instruert til å
hilse på deg og vise ID. Som eksaminator skal du ikke gi noen hint, kun krysse av på
poengberegningsskjema. Når klokken ringer når det er ett minutt igjen, skal du stoppe studenten og be han
komme med forslag til videre undersøkelser eller utredning. Når endelig signal lyder etter 8 minutter, skal du
be studenten forlate rommet og gå videre til neste stasjon.
Dersom studenten blir helt ferdig med oppgaven før tiden er ute kan du be studenten gå ut i gangen og
vente på neste stasjon.
Gjør ferdig skåringen på skåringsskjemaet. Gi skriftlig tilbakemelding til studentene om prestasjonen og
forslag til forbedringer. Gjør til slutt en totalvurdering av studentens prestasjon etter ditt eget skjønn og kryss
av på «Global skår». Global skår er uavhengig av sjekklisteskår og vil IKKE påvirke kandidatens
sjekklisteskår. Send inn skåringsskjemaet ved å trykke ”submit”.
Omstille deg til neste student.
Standardisert pasient-instruksjon
Du har lettere for å blø enn andre
Mor hadde det samme

Du har hatt dette fra du var liten.
Lettere for å få blåflekker i hud, opptil 5 cm i tverrmål
Får blåflekker uten skade/traume
Det blør lenge (>10 min)etter skade/sår
Det begynner ofte å blø påny etter at det først har stoppet
Du har lett for å få neseblødning (x1/uke)
Det kan blø lett etter tannpuss
Du tror du blør mye ved menstruasjon. Tampong duger ikke, må ha flere bind per dag.
Etter trekking av visdomstann betydelig blødning
Måtte tilbake til tannlege for sutur
Trengte blodoverføring etter operasjon for halsmandlene (tonsillektomi)
Bruker ikke medikamenter, men fikk verre neseblødning av Ibux, så det bruker du IKKE
Dersom studenten spør deg om spørsmål du ikke kan svare på sier du «vet ikke». Du må i størst mulig grad
si akkurat det samme til alle studentene – du skal ikke hjelpe til, hinte eller komme med opplysninger uten
oppfordring.

Poengskjema/skåringsskjema

Innledning
Hilser på pasienten og presenterer seg,
og forklarer kort hensikt med samtale

God 2p

Tilfredsstillende 1p

Ikke utført el.utført
utilfredsstillende 0p

2

1

0

Nevnt 1p
1
1
1
1
1
1
God 2p
2

Ikke nevnt 0p
0
0
0
0
0
0
Tilfredsstillende 1p
Ikke utført el.utført
utilfredsstillende 0p
1
0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

Spør om:
Lettere for å blø enn andre
Varighet
Familiær opptreden
Blåflekker uten traume
Størrelse på hudblødninger
Ny blødning etter initial hemostase

Hyppige blødninger: Nese, tannkjøtt,
menstruasjon
Blødning etter tanntrekking eller
operasjon/skade, og hvor lenge det
blør
Behov for ny blodstillende
behandling etter tanntrekking eller
behov for kirurgisk hemostase eller
transfusjon etter blødning
Medikamenter i bruk

Kommunikasjon: Bruk av åpne
4p
2p
0p
spørsmål, kontakt med pasienten,
effektiv målrettet anamnese
NÅR DET ER ETT MINUTT IGJEN AV TIDEN (7 MIN) HOPPER MAN DIREKTE HIT og spør studenten
følgende spørsmål:
Hvilken prøve vil du ta for å kartlegge om det foreligger alvorlig faktormangel i interne
koagulasjonssystem?
Mest sannsynlige diagnose for Kari om trombocyttallet er normalt?
APTT
Von Willebrands sykdom
Global skår
Utmerket
God bestått
Bestått
Grensetilfelle
Stryk
Kommentar til student

Utstyr
Ikke nødvendig.

Tittel – Onkologi og palliasjon IIAB. Sykehistorie med
truende medullakompresjon
Forfatter
Navn
Unn Merete
Fagerli
Eksaminatorer
Navn

Institutt
IKOM

Undervisningsenhet
Kreft og Palliasjon

E-post
Unnmerete.fagerli@ntnu.no

Telefon

Institutt

Undervisningsenhet

E-post

Telefon

Standardiserte pasienter
Mann 72 år
Læringsmål
8.1 Studenten skal kunne
8.1.2 Beskrive de viktigste presenterende og ledsagende symptomer og kliniske funn ved
kreftsykdom.
8.1.5 Gjennomføre systematisk og målrettet intervju og klinisk undersøkelse av pasient med
mistenkt eller kjent kreftsykdom, beskrive de kliniske funn og gi en rimelig fortolkning av
disse. Foreslå supplerende undersøkelser for videre utredning.
8.1.6 Gjennomføre samtale med pasient og pårørende om alvorlig sykdom.
8.1.7 Ha en forståelse av en kreftpasients forløp fra kurativ til palliativ setting, og hva det betyr når
det gjelder valg av behandling.
8.1.8 Gjøre rede for ulike tilstander og deres behandlingsformer ved kreftsykdom
8.1.8.3 Medikamentell behandling (viktigste prinsipper)
Tidsbruk:

Stasjon
8 minutter

Forflytning/Sensur
2 min

Totalt
10 min

Instruksjon til student (oppgavetekst til dør)
Onkologi
Du er fastlegen til en tidligere stort sett frisk mann på 72 år som for 4 år siden fikk påvist prostatakreft.
På diagnosetidspunktet hadde han T3bN1M0, Gleason 3-4, score 9 i alle biopsier. På
diagnosetidspunktet var det spredning til lymfeknuter i bekkenet men pasienten var helt uten
symptomer.
Han har fått strålebehandling og hormonbehandling og har følt seg i bra form. Siste måneden har han
fått økende smerter i øvre lumbalryggen som etter hvert er blitt belteformige. Han synes det er tyngre
å reise seg opp fra sittende stilling men når han først har kommet seg på beina klarer han fint å gå.
Han kommer nå til time hos deg pga økende smerter.
Du skal gjennomføre symptomanamnese og legge plan for videre håndtering.
Etter 6 minutter vil du bli stilt et spørsmål av eksaminator
Vent på gangen til du hører startsignalet.

Instruksjon til eksaminator
Oppgaven er ment å teste studentens evne til å vurdere informasjon om kreftsykdom og ny oppståtte
symptomer. Studenten skal få frem beskrivelse av smerter og det er særdeles viktig at de husker å
spørre om evt nevrologiske symptomer som kraftsvekkelse, gangvansker og sensibilitetsforstyrrelser
og endringer mht blære- og endetarmsfunksjon.
Generelt: Kompresjon av medulla spinalis som følge av tumorvekst i spinalkanalen er en av de
viktigtse komplikasjoner til kreftsykdom og en øyeblikkelig-hjelp situasjon. Det er viktig å stille
diagnosen så tidlig som mulig for å hindre at det oppstår varig skade på sentralnervesystemet.

Nevrologisk status når diagnosen settes er viktigste prognostiske faktor for funksjon etter
behandlingen. Ideelt sett bør definitiv behandling startes innen 24 timer etter debut av nevrologiske
symptomer og det er derfor viktig at den som møter pasienten først tenker over at det kan være snakk
om kompresjon av medulla/cauda equina. Dette er ofte fastleger/legevakt.

Etter 6 minutter spørres studenten:
Kan du fortelle hvordan du vil håndtere denne pasienten videre?

Du må forsikre deg om at studentnavn stemmer med det du har på skjermen. Studenten er instruert til
å vise ID til deg. Som eksaminator skal du ikke gi noen hint, kun krysse av på skåringsskjema. Følg
godt med og hold tiden. Du skal ikke komme med tilleggsspørsmål annet enn det som er bestemt på
forhånd. Du skal oppføre deg likt overfor alle studentene.
Når endelig signal lyder etter 8 minutter, skal du be studenten forlate rommet og gå videre til neste
stasjon.
Dersom studenten blir helt ferdig med oppgaven før tiden er ute kan du be studenten gå ut i gangen
og vente på neste stasjon.
Gjør ferdig skåringen på skåringsskjemaet. Gi skriftlig tilbakemelding til studentene om prestasjonen
og forslag til forbedringer. Gjør til slutt en totalvurdering av studentens prestasjon etter ditt eget skjønn
og kryss av på «Global skår». Global skår er uavhengig av og vil IKKE påvirke kandidatens
sjekklisteskår. Send inn skåringsskjemaet ved å trykke ”submit”.
Omstille deg til neste student.

Instruksjon til standardisert pasient
Du kan hete ditt eget navn , eller finne på et navn hvis du ønsker det . Du er pensjonert ingeniør, du er
gift og bor sammen med din kone. Du er en mann på 72 år som for 4 år siden fikk prostatakreft. Da
du fikk diagnosen var du i bra form men hadde en tid hatt økende vannlatingsplager. Du du fikk
diagnosen fikk du informasjon om at det var spredning til lymfeknuter i bekkenet men ikke
fjernspredning. Du er blitt behandlet med strålebehandling og antihormoner («kastrasjonsbehandling»
) og har hatt det relativt bra inntil de siste 3-5 uker hvor du har fått gradvis økende smerter i øvre del
av korsryggen. Smertene har etter hvert begynt å stråle fremover i et belte på samme nivå som
ryggsmertene, men ikke ned i beina. Du har ingen problemer med avføring eller vannlating men har
mindre kraft i beina. Dette merker du når du skal reiser deg opp fra sittende stilling . Du synes det går
greit å gå men er blitt mindre aktiv og foretrekker TV stolen. Du har ikke merket nummenhet eller
mindre følelse i beina. Matlysten er bra, og du har ingen andre nytilkomne symptom.
Du har ikke andre sykdommer.
Du har tatt Paracet for smertene men det hjelper ikke lenger . Du har ikke tidligere hatt slike
ryggplager, og kontakter fastlegen din for å få hjelp med smertene.
Utstyrsliste:
To stoler

Strukturert skåringsskjema
God

Tilfredsstillende

Ikke tilfredsstillende
eller ikke utført

Hilser på pasient og introduserer seg
selv
Får frem kliniske bilde med
smerteutbredelse og redusert kraft i
beina
Spør om sensibiltetsforstyrrelser,
nummenhet
Spør om blære og tarmfunksjon
Spør om gangfunksjon
Får frem utvikling, forløp i tid av
symptomene
Når det er 2 minutter igjen (6 min har passert), eller dersom studenten er ferdig med anamnesen før dette, gå
direkte hit:
”Kan du fortelle hvordan du vil håndtere denne pasienten videre? ?”
Studenten vet at dette kan være truende
medullakompresjon
Studenten vet at dette er en øyeblikkelig hjelp
situasjon
Studenten vet at han man umiddelbart skal
kontakte nærmeste onkologiske avdeling per
telefon og diskutere pasienten.
Alternativt at man umiddelbart telefonisk skal
kontakte lokalsykehuset for å diskutere
hvordan pasienten skal utredes og behandles
videre.
Kontakt med lokalsykehuset aksepteres som
tilfredsstillende men ideelt sett skal man
kontakte onkolog.
Global skår
Utmerket

God bestått

Kommentar til student

Bestått

Grensetilfelle

Stryk

