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1
Alveolene er den mest distale delen av luftveiene. Hvilket utsagn er riktig?
A Makrofagene frakter gass over alveoleveggen og er viktig for gassutvekslingen
B
Størstedelen av alveolenes overflate er kledd av flate type II-pneumocytter
C X I alveoleveggene er det rikelig med små kapillærer som sikrer god gassutveksling
: Gassutvekslingen skjer mellom luftrommet i alveolene og kapillærene i alveoleveggene.
Makrofagene spiser fremmede partikler i luftveiene. Størstedelen av avleolenes overflate er kledd
av flate type I-peumocytter. Type II-penumocytter er kubiske.
D Gassutvekslingen skjer mellom luftrommet i alveolene og lymfekar i alveoleveggen
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2
Luftveiene er kledd av et spesialisert epitel som kalles respiratorisk epitel. Hvilket utsagn om
respiratorisk epitel er riktig?
A
B
C
DX

Epitelet er et plateepitel med bevegelige cilier på overflaten av cellene
Epitelet er et flerradet sylinderepitel med desmosomer på overflaten.
Epitelet er et enradet sylinderepitel med spredte keratinocytter med cilier
Epitelet er et pseudoflerlaget sylinderepitel med spredte begerceller
Respiratorisk epitel er pseudoflerlaget sylinderepitel med spredte begerceller og cilier på
overflaten. Alternativet «Epitelet er pseudoflerlaget sylinderepitel med spredte begerceller» er det
eneste riktige
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3
Rotatorcuffen består av fire muskler - hvilke?
A m. trapezius, m. subclavicularis, m. deltoideus og m. pectoralis minor
B X m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. subscapularis og m. teres minor
Rotator cuff har stor betydning for stabiliteten i skulderen som er den meste bevegelige leddet i
kroppen. Fordi disse musklene, med unntak av m. supraspinatus, kan være med på rotasjon i
leddet blir de samlet kalt for rotator cuff. Men den stabiliserende virkningen er sannsynlig viktigere
enn rotasjonsvirkningen. (Kilde: Menneskets funksjonelle anatomi. Hans A. Dahl, Eric Rinvik, 3.
utgave)
C m. teres major, m. teres minor, m. infraspinatus og m. supraspinatus
D m. deltoideus, m. brachialis, m. coracobrachialis og m. biceps
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4
Bronkialtreet forgrener seg og grenene blir tynnere jo lenger distalt man kommer. Hvilket utsagn om
bronkialtreet er riktig?
A X Det er flere kjertler og cilierte celler i bronkiene enn i respiratoriske bronkioler
Riktig svar er Det er flere kjertler og cilierte celler i bronkiene enn i respiratoriske bronkioler. De
terminale bronkiolene ligger lenger proksimalt enn de respiratoriske bronkiolene. Segmentale
bronkier er kledd av respiratorisk epitel. Det er ikke begerceller i bronkioler og lenger distalt for
dette. Det er ikke kjertler i bronkioler, og det er få cilierte celler i de respiratoriske bronkiolene.
B De terminale bronkiolene ligger distalt for de respiratoriske bronkiolene
C Segmentale bronkier er hovedsakelig kledd av type I og type II pneumocytter
D Det er rikelig med begerceller i terminale bronkioler og alveolære dukter
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5
Hvilke strukturer passerer gjennom scalenusporten?
A X Arteria subclavia og plexus brachialis
Riktig. Se anatomiatlas.
B Arteria poplitea og nervus tibialis
C Arteria og nervus femoralis
D Arteria obturatoria og nervus obturatorius
000015cd93a311c504

-1-

6
Ved skader og brudd på overarmen kan ulike nerver skades og muskler kan få affisert sin innervasjon.
Bildet her viser en såkalt "drophand" som følge av en slik skade.
Hvilken nerve er skadet ved "drophand"?

A
B
C
DX

N. musculocutaneus
N. ulnaris
N. medianus
N. radialis
Brudd av humerus kan føre til skade av n. radialis og dermed gi lammelser av
ekstensormuskulatur og dermed "drophand".
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7
Du befinner deg på laboratoriet en sen kveld i mai når du plutselig finner et histologisnitt på gulvet. Du
legger det under mikroskopet, og får dette bildet opp.
Hvor stammer sannsynligvis dette snittet fra?
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A X Øsofagus
På snittet vises et tykt, flerlaget plateepitel uten keratinisering. Vi ser videre lamina propria og
muscularis mucosa, og disse tre utgjør mucosa. I submucosa ser vi tydelige kjertler, og i GItractus forekommer dette kun i øsofagus og duodenum. Med tanke på at epitellaget er et flerlaget
plateepitel, er dette snittet hentet fra øsofagus.
B Duodenum
Har kjertler i submucosa, men har ikke et flerlaget plateepitel.
C Colon
Har ikke kjertler i mucosa og har heller ikke et flerlaget plateepitel.
D Ventrikkelen
Har ikke kjertler i submucosa, og har heller ikke et flerlaget plateepitel.
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Hvor skjer lengdeveksten av en rørknokkel?
A

Periost.

B Epifysen.
C Diafysen.
D X Epifyseskiven.
Lengdevekst av rørknokler skjer i epifyseskiven ved endokondral ossifikasjon.
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9
Hvilken beskrivelse av disse anatomiske planene er korrekt?
A

Saggitalplanet framstiller primært hvordan strukturer forholder seg til hverandre i superior/inferior
retning og medial/lateral retning.
B Frontalplanet framstiller primært hvordan strukturer forholder seg til hverandre i superior/inferior
retning og anterior/posterior retning.
C Transversalplanet framstiller primært hvordan strukturer forholder seg til hverandre i superior/
inferior retning og anterior/posterior retning.
D X Coronalplanet framstiller primært hvordan strukturer forholder seg til hverandre i superior/
inferior retning og medial/lateral retning.
Coronalplanet er det samme som frontalplanet og kan primært vise hvordan strukturer forholder
seg til hverandre i superior/inferior retning og medial/lateral retning. Hvordan strukturer forholder
seg til hverandre i anterior/posterior retning er primært fremstilt i saggital- og transversalplanet.
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Hvilken av følgende anatomiske strukturer ligger retro-peritonealt?
A
B
C
DX

Magen og colon transversum
Milt og lever
Colon sigmoideum og appendix
Colon descendens og nyrene
Flere strukturer ligger retroperitonealt: oppsummert er det colon ascendens, colon descendens,
midtre del av rektum, nyrene og proksimale ureter. Deler av duodenum og pankreas. Aorta
abdominalis.
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Fra patella utgår to kraftige fibrøse bindevevsdrag som er festet til hhv. tuberositas tibiae og m.
quadriceps femoris. Hva er korrekte navn på disse to bindevevsstrukturene?
A
B
C
DX

Tendo patellae og ligamentum m. quadriceps femoris.
Ligamentum patellae og ligamentum m. quadriceps femoris.
Tendo patellae og tendo m. quadriceps femoris.
Ligamentum patellae og tendo m. quadriceps femoris.
Ligamentum patellae går fra tub. tibiae til patellae, altså mellom to beinstrukturer og er derfor per
definisjon et ligament. Tendo m. quadriceps femoris går fra m. quadriceps femoris til patella, altså
fra muskel til bein og er dermed en sene eller tendo på latin.
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Du identifiserer to hudtumorer på en pasient (se bilde, pasient sett forfra) og ønsker å beskrive i en
henvisning hvordan disse to tumorene ligger i forhold til hverandre? Hvor er det korrekt å angi
at tumorene ligger i forhold til hverandre?
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A X Tumor 2 ligger kranialt og lateralt for tumor 1.
Tumor 2 ligger kranialt eller superiort, samt lateralt ("lenger ut ift. midtlinjen") for tumor 1.
B Tumor 2 ligger dorsalt og lateralt for tumor 1.
Det er mulig at tumor 2 ligger lett dorsalt (mot ryggen) for tumor 1, men det kan man ikke si ut fra
bildet, og det er uansett riktigere å angi at "Tumor 2 ligger superiort og lateralt for tumor 1".
C Tumor 2 ligger kranialt og distalt for tumor 1.
Dette er delvis riktig, men distalt brukes primært på ekstremiteter og ikke på trunkus og er her en
dårlig angivelse som kan føre til misforståelser.
D Tumor 2 ligger dorsalt og medialt for tumor 1.
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På bildet ses et snitt fra tynntarmsslimhinne. Under epitelet og mellom kjertelstrukturene ses et
løsmasket bindevev med blant annet lymfocytter og plasmaceller - hva kalles det?
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A

Submukosa
Er et bindevevslag som ligger, som navnet tilsier, under slimhinnen (mukosa) og er ikke en del av
mukosa som lamina propria og vevet på bildet.
B Muscularis mucosae
Er et tynt muskellag som ligger mellom mukosa og submukosa.
C Basalmembranen
Er et tynt bindevevslag like under epitelet og utgjør kun en liten del av vevet under epitelcellene.
D X Lamina propria
Dette bindevevet i slimhinnen (mukosa) kalles lamina propria (- mucosae) og kan oversettes som
"slimhinnens eget spesielle lag".
000015cd93a311c504

14
Hvilken er den viktigste nerven til adduktorene på låret?
A X N. obturatorius
Hovednerve til de fleste adduktorer
B N. gluteus inferior
C N. genitofemoralis
D N. femoralis
Svært lite bidrag
000015cd93a311c504
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15
Hvilken rolle spiller acetylkolin ved muskelkontraksjonen?
A Acetylkolin er en viktig energikilde for muskelkontraksjonen
B X Acetylkolin overfører signal fra nervecelle til muskelcelle over den motoriske endeplaten
Eneste riktige svar
C Acetylkolin binder seg til troponin og endrer dette molekylets konformasjon
D Acetylkolin hindrer at aktin og myosin binder seg til hverandre under muskelens relaksasjon
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Dette er et skjematisk bilde av plexus brachialis, med fire ulike nivå angitt med store bokstaver, A - D.
Hvilken bokstav tilsvarer fasciculi?

A

A
Spinalnerver
B B
Trunci
C C
Delinger
DX D
Fasciculi
000015cd93a311c504
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Hvordan klassifiseres overflateepitelet i dette bildet av et mikroskopisk snitt?
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A Flerradet sylinderepitel
B Flerlaget sylinderepitel
C X Enlaget sylinderepitel
Ett cellelag der epitelet er tynnest
D Tolaget sylinderepitel
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Dette er et mikroskopisk bilde av et snitt fra tynntarm. Hva slags celler peker pila på?
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A Sympatiske ganglieceller
B Slimproduserende epitelceller
C X Parasympatiske ganglieceller
Plexus myentericus
D Nevroendokrine epitelceller
000015cd93a311c504
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Dette er et skjematisk bilde av store vener i øvre del av kroppen. Hvilken vene peker pila på?
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A X V. basilica
Riktig alternativ
B V. cephalica
C V. brachialis
D V. cubiti
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Dette er et skjematisk bilde av et tverrsnitt av leggen. Hvilken av pilene peker på m. peroneus
(fibularis) longus?
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A

A
M. flexor digitorum longus
B B
M. tibialis anterior
C C
M. extensor digitorum longus
DX D
M. peroneus longus
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Hva viser bildet?
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A X Radius-fraktur
Klassisk distal radius fraktur
B radius og ulna-fraktur
C Ulna-fraktur
D Normale skjelettstrukturer
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En 75 år gammel dame falt på glattisen med påfølgende smerter fra høyre skulderområde. Det ble
derfor tatt røntgenbilde av henne.
Hva viser røntgenbildet?
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A Radiusfraktur
B Scapulafraktur
C X Humerusfraktur
Riktig svar. Røntgenbildet viser tydelig fraktur i humurs. Brudd i øvre del av overarmen er en
bruddtype som særlig rammer den eldre delen av befolkningen. Kilde: https://nhi.no/sykdommer/
muskelskjelett/beinbrudd/overarmsbrudd-ovre-del/
D Claviculafraktur
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Ved hvilke av modalitetene i Radiologi kan man ha nytte av å benytte et kontrastmiddel?
A CT, Ultralyd og MR
B X Røntgen, CT, Ultralyd og MR
Man kan benytte kontrast ved alle de ulike modalitetene, men kontrasten er ikke den samme. For
røntgen og CT må man benytte et kontrastmiddel som er røntgentett (bremser strålingen). For
MR må man benytte et kontrastmiddel som forkorter T1 tiden. På Ultralyd må man benytte et
kontrastmiddel som reflekterer ultralydbølgene (små gasspartikler).
C Røntgen, Ultralyd og MR
D Røntgen, CT og MR
000015cd93a311c504

-13-

24
Hematopoietiske stamceller modnes (differensierer) til bla segmentkjernete nøytrofile granulocytter.
Hvilken egenskap avtar typisk i løpet av denne differensieringen?
A

Evne til å aktiveres av G-CSF
Feil
B Evne til å lage hypokloritt
Feil, den tiltar under modning
C Evne til fagocytose
Feil, den tiltar under modning
D X Evne til selvfornyelse
Riktig. For å opprettholde antallet stamceller må det i snitt lages en ny stamcellle pr celledeling i
stamcellepopulasjonen
000015cd93a311c504

25
Hva er antitrombins viktigste effekter?
A

Hemmer trombin og FVIII
Harikkemed FVIII å gjøre
B Hemmer trombin og vevsplasminogenaktivator
Har ikke noe med tPA å gjøre
C Hemmer trombin og Protein C/proteinS-komplekset slik at FV ikke fungerer
ingen effekt på prot C eller S
D X Hemmer trombin og FX
Korrekt. hemmer FXa i tillegg til trombin
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Betegnelsen «ten-ase» brukes på enzymkomplekset som spalter FX til FXa. Hvilke komponenter
inngår i komplekset?
A

FXIa og FIXa
ikke FXI, men FVIII
B FVIIa og TF (vevsfaktor)
Dette proteinkomplekset spalter faktor X men er ikke tenase. Littt lurespm. DEt er FVIIIa:FIXa
som er viktigst og har fått dette navnet
C X FVIIIa og FIXa
Dette er korrektest svar
D FIIa og FIa og Ca++
000015cd93a311c504

27
Fibrinolysen er en viktig motregulator til plasmakoagulasjonen. Hvordan aktiveres plasmin?
A X tPA (vevsplasminogenaktivator) spalter plasminogen
ja slik er det
B tPA (vevsplasminogenaktivator) spalter trombin som aktiverer fibrinolysen
Feil
C Heparin spalter plasminogen
Heparin bedrer funksjonen av antitrombin
D Trombin spalter plasminogen
Feil
000015cd93a311c504
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Erytropoietin (EPO) er et kraftig stimulus for produksjon av erytrocytter. Hvordan reguleres
produksjonen av erytropoietin?
A

Hypokapni (lavt CO2 partialtrykk i blod) f.eks ved nedsatt lungefunksjon gir EPO-produksjon
Hypoksi er driveren
B X Hypoksemi (lav O2 partialtrykk) stimulerer til EPO-produksjon i nyrene
Korrekt
C Hyperkapni (høyt CO2 partialtrykk i blod) f.eks ved nedsatt lungefunksjon gir EPO-produksjon
D

Det er hypoksi som driver
Hypoksemi (lav O2 partialtrykk) stimulerer til EPO-produksjon i leveren
Det er nyrene, det!
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Retikulocytter er lett gjenkjennelige i blodutstryk ved spesialfarging. Hva er en retikulocytt?
A

Store blodplater som kjennetegnes ved nettingaktig cytoplasma
Nei.
B Gamle erytrocytter som milten vil fjerne snart
Disse erytrocyttene er ofte uelastiske , ofte med formendringer. De farger ikke som retikulocytter
C X Unge erytrocytter som nettopp er kommet ut i perifert blod fra benmargen
Riktig svar. Er i dette stadiet ett døgns tid
D En type granulocytter som kjennetegnes ved den netting-aktige kjernestrukturen
Det blir feil Granulocytter har kondensert kromatin
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Helsesøster kontakter deg med bekymring for en gutt på 5 år. Han har vært utsatt for fysisk og
seksuelle overgrep, og har vokst opp med foreldre med rusproblemer. Han er nå flyttet i fosterhjem,
men har utfordrende atferd i barnehagen og i fosterhjemmet, i tillegg til at han sliter med søvn.
Hva er den beste begrunnelsen for at barnet har økt risiko for psykiske helseplager ?
A

Barnet har vokst opp i fosterhjem
Det å bo i fosterhjem i seg selv er ikke regnet som en risikofaktor. Derimot kan erfaringene han
har med seg som førte til fosterhjemsplasseringen være risikofaktorer for atferdsvansker og
rusproblemer.
B X Barnet har flere risikofaktorer samtidig
Riktig svar. Antallet risikofaktorer øker risiko for flere ulike typer psykiske sykdommer i tillegg til
økt risiko for komorbiditet. Guttens kjente risikofaktorer innebærer fysiske og seksuelle overgrep,
omsorgssvikt, foreldre med rusproblemer.
C Barnet har vært utsatt for fysisk barnemishandling
Han har vært utsatt for omsorgssvikt. Fysisk og seksuell vold mot barn innebærer elementer av
omsorgssvikt. Dette gir økt risiko for depresjon og atferdsvansker, men også flere andre psykiske
lidelser.Dette svaralternativet er derfor ikke mest riktig
D Barnet har vært utsatt for seksuelle overgrep
Seksuelle overgrep som barn gir økt risiko for depresjon og rusmisbruk, men også flere andre
psykiske lidelser. Dette svaralternativet er derfor ikke mest riktig
000015cd93a311c504
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31
Du er lege ved helsestasjon og undersøker en gutt på 18 måneder som kommer i følge med moren
sin. Han har normale mål for høyde, vekt og hodeomkrets, og har vært lite syk. Du strever med å få
blikk-kontakt med ham. Han er ikke interessert i lekene du gir ham, han har ikke lært å gå, han bruker
lyder og ikke ord når han snakker, og mor synes det er vanskeligere å få kontakt med ham enn med de
andre barna hun har. For å kartlegge et barn, er det hensiktsmessig å ta utgangspunkt i en bio-psykososial forståelsesmodell.
Hvilken av faktorene under er mest dekkende for bekymringen knyttet til barnets utvikling i dette
tilfellet?
A

Bekymring knyttet til at barnet ikke bruker ord
At barnet ikke bruker noen ord når det er 18 måneder kan være bekymringsfullt i seg selv, men er
ikke mest dekkende i dette tilfellet
B X Bekymring knyttet til mulig forsinkelse av flere funksjoner
Totalbildet, med bekymring knyttet til flere funksjoner (språk, gangfunksjon, lekeevne, kontakt), er
mest dekkende i dette tilfellet.
C Bekymring knyttet til at barnet ikke kan gå
At barnet ikke kan gå når det er 18 måneder kan være bekymringsfullt i seg selv, men er ikke
mest dekkende i dette tilfellet
D Bekymring knyttet til barnets kontaktfunksjon
At mor synes det er vanskelig å få kontakt med barnet kan være bekymringsfullt i seg selv, men
er ikke mest dekkende i dette tilfellet
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Helsesøster tar kontakt med deg som fastlege. Hun er bekymret for et barn på 5 år. Gutten har fortalt i
barnehagen at pappa slår mamma, og at han blir redd når han skal sove. Spørsmål: Er barnet utsatt
for omsorgssvikt?
A X Ja, fordi det å være vitne til vold innebærer å være utsatt for omsorgssvikt
Riktig svar
B Ja, fordi det er stor risiko for at barnet selv utsettes for fysisk vold når det er vold mellom
foreldrene
Familievold er en risikofaktor for at barnet også selv utsettes for fysisk vold. Men å være vitne til
vold mellom foreldrene er i seg selv en form for omsorgssvikt som innebærer at barnets
grunnleggende emosjonelle behov ikke er ivaretatt.
C Nei, det kan man ikke vite fordi man har ikke opplysninger om foreldrenes omsorgsevne
Det å være vitne til vold regnes som psykisk mishandling, og er en form for omsorgssvikt som
innebærer at barnets grunnleggende emosjonelle behov ikke er ivaretatt.
D Nei, fordi det å være vitne til vold regnes ikke som en form for omsorgssvikt
Det å være vitne til vold regnes som psykisk mishandling, og er en form for omsorgssvikt som
innebærer at barnets grunnleggende emosjonelle behov ikke er ivaretatt.
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Du er lege ved helsestasjon og undersøker en gutt på 18 måneder som kommer i følge med moren
sin. Han har normale mål for høyde, vekt og hodeomkrets, og har vært lite syk. Du strever med å få
blikk-kontakt med ham. Han er ikke interessert i lekene du gir ham, han har ikke lært å gå, han bruker
lyder og ikke ord når han snakker. Mor synes det er vanskeligere å få kontakt med ham enn med de
andre barna sine.
Hvilket av alternativene under er best egnet for å beskrive bekymringsfulle, psykologiske faktorer i
dette tilfellet?
A X Barnets reduserte kontaktfunksjon
Riktig svar: Manglende blikk-kontakt og mors bekymring rundt vansker med kontakt, er de mest
bekymringsfulle psykologiske faktorene i dette tilfellet.
B Mors manglende forståelse for barnet sitt
Feil svar: mor uttrykker en adekvat bekymring i dette tilfellet.
C At barnet ikke vil leke under undersøkelsen
Feil svar: at barnet ikke leker første gang du møter det, kan like gjerne være et tegn på naturlig
tilbakeholdenhet som på manglende evne til å leke
D Barnet har ikke lært å gå
Feil svar; manglende gangfunksjon er ikke en psykologisk faktor
000015cd93a311c504
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34
Konsentrasjonen av glukose er som oftest lavere i tarm enn i blodbanen.
Hva er da drivkraften bak opptak fra tarm?
A

Glukose tas opp fra tarm via GLUT2 og fraktes ut i blodbanen via insulin-regulert GLUT4.
Drivkraften er Na+K+ ATPasen som stimulerer sekresjon av insulin fra beta-cellene i pankreas.
B Glukose tas opp fra tarmen mot sin konsentrasjonsgradient via GLUT2 i tarmepitel. Na+K+
ATPasen pumper så glukose inn i blodet gjennom en Na+ glukose symporter.
C X Glukose tas opp sammen med Na+ fra tarm (symport) og slippes ut i blodbanen via GLUT2.
Drivkraften er Na+K+ ATPasen som pumper Na+ ut igjen og opprettholder en elektrokjemisk
gradient over epitelcellemembran.
Husk, fri flyt av glukose gjennom GLUT2.
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Nils lider av en mitokondriesykdom. Hans kone er frisk. De har 3 barn, to gutter og en jente. Den ene
gutten og jenta har den samme sykdommen som Nils. Hva er det mest sannsynlige arvemønsteret for
sykdommen i denne familien?
A
B
C

X-bundet recessiv arv
Autosomal recessiv arv
Mitokondriell arv
Sykdommen er arvet fra far, og derfor er det ikke mitokondriell arv, fordi mitokondriene arves fra
mor.
D X Autosomal dominant arv
Sykdommen sees i 2 påfølgende generasjoner, og 2 av 3 barn arver sykdommen. Derfor er det
trolig en dominant arvet sykdom (b er lite sannsynlig). Begge kjønn får sykdommen, og derfor er
det sannsynlig at det er autosomal arv (c er lite sannsynlig). De fleste sykdommene i
mitokondriene er forårsaket av mutasjoner i gener som er i kjernen. Mitokondrie-genomet har
bare noen få gener.
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Brusk og bein er to typer bindevev som er karakterisert ved en del felles egenskaper. Hvilket av
utsagnene nedenfor beskriver en egenskap som faktisk er felles for de to vevstypene.
A

Brusk og bein omdannes hele livet i et samspill mellom kondroblaster og kondroklaster i bruskvev
og mellom osteoblaster og osteoklaster i bein.
Kondroklaster er beskrevet, men har ikke tilsvarende aktiv rolle i å bryte ned brusk som
osteoklaster i bein.
B Brusk og bein er levende vev som inneholder små blodkar som forsyner vevet med næringsstoff
og oksygen.
Brusk inneholder vanligvis ikke blodkar.
C X Brusk og bein inneholder kollagenfibre som gir strekkfasthet til vevet.
Kollagen er et dominerende fiber i både brusk og beinvev.
D Brusk og bein inneholder små hulrom, såkalte lakuner, der det finnes celler. Cellene har kontakt
med naboceller via tynne utløpere fra lakunene.
Kondrocytter har ikke tynne utløpere med kontakt til naboceller.
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Økt andel feil-segregeringer under meiose I korrelerer med økende maternell alder. Hva er den
viktigste grunnen til dette?
A X Chiasmataene løser seg opp med økende maternell alder
Riktig svar
B Det synaptonemale- komplekset dekondenserer med økende maternell alder
C Rekombineringsnodulene løser seg opp med økende maternell alder
D
I eggcellene skjer mer rekombinering enn i spermceller, og dette øker med økende maternell
alder
000015cd93a311c504
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Ureasyklus deltar i omsetningen av aminosyrer ved at den produserer urea.
Hva er inngangsporten/-e for de to nitrogenene i urea som blir dannet i ureasyklus?
A Glutamat og ornitin
B Glutamat og fri amoniakk/ammonium ion
C X Fri amoniakk/ammonium ion fra glutamat, og aspartat
Riktig svar. Glutamin og alanin transporterer N via blodet til leveren der det produseres glutamat.
Glutamat avgir NH3 i mitokondriene. Dette fritt tilgjengelige nitrogenet går inn i starten av
ureasyklus. Aspartat kommer fra trikarboksylsyresyklus (TCA). I cytosol i levercellene avgir
aspartat et N til citrullin i ureasyklusen så det etter to reaksjonstrinn dannes arginin som er direkte
forløper til urea. Fumarat som er spaltet av ved danning av arginin går inn i TCA igjen. Dette viser
sammenhengen mellom ureasyklus og TCA.
D Ornitin og alanin
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Vi har 23 kromosompar, 22 autosomale kromosompar samt ett kjønnskromosompar. Homolog
rekombinering i meiose I er viktig for genetisk mangfold. Dette skjer i rekombineringsnoduler som
senere blir til chiasmataer, og antall chiasmataer er viktig for korrekt kromosomsegregering. Hvordan
reguleres riktig segregering av kjønnskromosomene?
A

Man har ingen utveksling av genetisk informasjon mellom X og Y kjønnkromosomene, men det
synaptoneale komplekset dannes og kromosomene separeres på samme måte som de
autosomale kromosomene
B X Det synaptoneale komplekset dannes mellom kjønnskromosomene X og Y og chiasmataer som
bidrar til rett segregering finner man i pseudo-autosomale regioner der det har skjedd
rekombinering
Mest korrekt fordi det inkluderer pseudo-autosomale regionser samt slår fast at rekobinering
foregår
C Det synaptoneale komplekset dannes mellom kjønnskromsomene X og Y og chiasmata dannes
mellom de lengste armene på kromosomene og bidrar til rett segregering
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Når det gjelder dannelse og omsetting av ketonlegemer, hvilke av de følgende setningene er korrekte?
A

β-hydroksybutyrat (BHB) er løselig og utskilles hovedsakelig gjennom lungene, og gir den
tradisjonelle ketogene ånden
DEt er feil. Det er aceton som er løselig og utskilles gjennom lungene
B Ved kronisk sult kan opptil 20 % av energien til hjernen komme fra β-hydroksybutyrat (BHB)
Det er feil. Op til 70% av energi kan komme fra BHB med kronisk sult
C X Acetoacetat (AcAc) kan omdannes til acetyl-CoA, og deretter brukes som energi i sitronsyresyklusen
Den andre svarer alternativer er ikke riktig
D Aceton kan omdannes tilbake til acetoacetat (AcAc) eller β-hydroksybutyrat (BHB)
Det er feil. Aceton kan ikke omdannes tilbake til AcAc eller BHB
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I kroppen vår har vi haploide celler (kjønns-celler) og diploide celler (alle andre normale celler). Hva er
en polyploid celle?
A
B
C
DX

En celle som har flere enn to kopier av ett eller flere kromosom
En celle som mangler ett eller flere kromosom
En celle som har flere enn 46 kromosomer
En celle som har flere enn to kopier av alle kromosom
Polyploiditet henviser til n (alle kromosom)>2
000015cd93a311c504
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Sulfunylurea hemmer den ATP-styrte K+ kanalen som er vist i figuren fra Lehninger.
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Hva skjer da i cella?
A

Vedvarende pumping av K+ ut av cella og senket insulinproduksjon
K+ kanalen lukkes
B ATP styrt K+ kanal holdes åpen og sekresjon av insulin økes
K+ kanalen lukkes
C Spenningsstyrt Ca2+ kanal lukkes og sekresjon av insulin senkes
Ca2+ kanalen åpen - økt Ca2+ inn
D X Vedvarende Ca2+ transport inn i cella og sekresjon av insulin økes
Sulfonylurea på samme måte som ATP lukker K+ kanal slik at membran depolariseres,
spenningsstyrte Ca2+ kanaler åpnes og økt ic Ca2+ bidrar til økt sekresjon av insulin. Brukes i
behandling av type II diabetes.
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Hard fysisk aktivetet kan gi økt nivå av AMP inni cellene.
Hvilken biokjemisk respons fører dette til for karbohydratmetabolismen?
A Økt protein kinase A og stimulert syntese av glukose
B Hemming av glykolyse og stimulert glukoneogenese
C X Økt nedbrytning av fettsyrer og glykogen
Økt AMP tyder på at det er stor omsetning av ATP (som det vil være ved høy aktivitet), og behovet
for energi er da også høyt. Kroppen svarer derfor med å gjøre mer energi tilgjengelig.
D Økt glykogensyntese
000015cd93a311c504
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Hvordan transporteres fett tatt opp fra tarmen til leveren?
HDL: high density lipoprotein
A X Som kylomikroner via lymfen og deretter med blodet
riktig
B Som kylomikroner via blodet, deretter via lymfen
nei, først via lymfen
C Som HDL via lymfen og deretter med blodet
nei, hdl transporteres ikke i lymfen
D Som HDL via blodet
hdl dannes i leveren
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Hvilken av disse typene lipoprotein inneholder størst andel triglyserid?
A

LDL (low density lipoprotein)
nei, ca 10%
B HDL (high density lipoprotein)
nei, ca 4%
C X Kylomikron
ja, ca 80%
D VLDL (very low density lipoprotein)
nei, ca 50%
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For at en celle i en flercellet organisme skal gå i celledeling trengs signaler fra omverdenen.
Hvilke stoff i en celles omgivelse medierer slike signaler?
A X Vekst-faktorer
Riktig svar, vekst-faktorer som f.eks veksthormoner vil binde overfaltereseptorer på en celle og
aktivere en signalkaskade som ender med økt syklin-dannelse (syklin D) som så kan interagere
med syklin-avhengige kinaser for å aktivere celledelingsmaskineriet
B Cycliner
C Sporstoffer
D Cyclin-avhengige kinaser (Cdk)
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I innholdsdeklarasjonen på pakningene til enkelte sukkertøy (tyggegummi, pastiller o.l.) som
inneholder søtningstoffet aspartam opplyses det at sukkertøyet inneholder en fenylalaninkilde.
Hva er formålet med denne opplysningen?
A

Fenylalanin er forløper for tyrosin som i forøket mengde kan blokkere enzymet tyrosin
dekarboksylase og dermed gi forhøyet mengde tyrosin i blodet (Føllings sykdom, fenylketonuri).
B Opphopning av fenylalanin i blodet kan gi hjerneskade hos personer som mangler fenylalanin
aminotransferase (Føllings sykdom, fenylketonuri).
Korrekt omdanning av fenylalanin til tyrosin består av at en hydroksyl-gruppe henges på fenylringen i fenylananin, dvs ingen overføring av aminogruppe.
C X Opphopning av fenylalanin i blodet kan gi hjerneskade hos personer som mangler fenylalanin
hydroksylase (Føllings sykdom, fenylketonuri).
Riktig svar. Sykdommen sklydes bl. a. svikt i genet som koder for enzymet fenylalanin
hydroksylase som omdanner fenylalanin til tyrosin. Ved redusert enzymaktivitet fås opphopning
av fenylalanin i blodet. Utskilling via urin er ikke tilstrekkelig til å fjerne alt. Økt mengde fenylalanin
hemmer transporteren for store aminosyrer inn i hjernen, og kan med det hindre normal utvikling
av hjernen. Genfeilen oveføres med autosomal ressesiv arvegang.
D Økt inntak av fenylalanin fører etter hvert til fenylalaninbetinget hemming av enzymet fenylalin
hydroksylase (Føllings sykdom, fenylketonuri).
Ikke riktig. Det er genfeilen som er problemet.
000015cd93a311c504
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En jente på 5 år er henvist til deg på medisinsk-genetisk poliklinikk etter at barneklinikken har fått
bekreftet diagnosen Turner syndrom ved standard kromosomundersøkelse, karyotype 45,X.
Hvilket typisk kjennetegn ved tilstanden får vanligvis leger til å tenke på denne diagnosen?
A Økt lengdevekst (>97,5 persentilen sammenlignet med jevnaldrende) fra 3 års alder
B X Kortvoksthet (<2,5 persentilen sammenlignet med jevnaldrende)
Kortvoksthet er et sentralt funn ved Turner syndrom, og skyldes haploinsuffisiens av SHOX-genet
som sitter i kromosombånd Xp22.33 (pseudoautosomal region).
C Karakteristiske ansiktstrekk
D Kombinasjonen av uvanlig store føtter og små hender
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På hvilken organelle i eukaryote celler syntetiseres proteiner som skal brukes utenfor cellen?
A

Glatt endoplasmatisk retikulum (eng. smooth ER)
Smooth ER sørger blant annet for syntesen av lipider og steroider.
B Golgiapparatet
Golgiapparatet modifiserer og sorterer proteiner og lipider fra ER. De ferdige produktene sendes
ut i vesikler til endelige bestemmelsessteder.
C X Graunlert endoplasmatisk retikulum (også kalt kornet eller rutt endoplasmatisk retikulum, eng.
rough ER)
Proteiner produseres av ribosomer. Ribosomene flyter enten fritt rundt i cytosol eller er festet til
rough ER. Proteinene som skal brukes inne i cellen produseres som regel av frie ribosomer, mens
proteiner som skal brukes i ER, transporteres ut av cellen eller brukes i plasmamembranen
produseres som regel av ribosomer bundet til rough ER.
D Lysosomene
Lysosomer sørger for å bryte ned avfallsstoffer som cellen ikke har bruk for.
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En celle kan spise og drikke.
Hvilke prosesser er betegnende for disse funksjonene?
A X Fagocytose, endocytose, makropinocytose
Fagocytose er å spise partikler og gjøres helst av mer eller mindre profesjonelle fagocytter.
Endocytose er også en form for spising av molekyler mm som binder seg til plasma membranen
vha reseptorer. Makropinocytose er beskrevet som cellulær drikking og viser til prosesser der
cella drar inn nærliggende væske og løselige stoffer som følger med. Alle faller under
fellesbetegnelsen endocytose.
B Fagocytose, eksocytose, makropinocytose
eksocytose er å skille ut ting fra cella
C Endocytose, eksocytose, makropinocytose
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Ketoacidose er noe som kan ramme folk med diabetes.
Hvilke to ting motvirker denne tilstanden?
A X Hydrering og insulin
Ketoacidose behandles med hydrering siden pasienten ofte er dehydrert, og insulin ville reversere
akkumuleringen av ketonlegemer. Insulin vil ha en hensiktsmessig effekt, men det er ikke
nødvendig å trekke alle karbohydrater fra dietten (derfor er B riktigere enn A).
B Insulin og karbohydratfri diett
C Det er ikke mulig å reversere ketoacidose
D Insulin og glukose gitt intravenøst
000015cd93a311c504
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RNA-tråder kan danne komplekse tre-dimensjonale strukturer. Hvilke krefter bidrar til slike RNAstrukturer?
A

Svake gravitasjonskrefter mellom tyngre nukleotider
Gravitasjon er en svært svak og neglisjerbar kraft på molekylær skala.
B Interaksjoner mellom hydrofobe sidekjeder som søker inn mot sentrum av molekylet.
Feil, dette er forklaringen på hvordan proteiner danner sin tre-dimensjonale struktur.
C X Baseparing mellom adskilte RNA-segmenter på samme RNA-molekyl gir løkkedannelse.
RNA-molekylet kan foldes tilbake på seg selv og dersom to segmenter kan basepares kan RNAmolekylet danne en stabil tre-dimensjonal struktur basert på slik baseparing.
D Fosforylering av nukleotider.
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Cellesyklus inneholder flere sjekkpunkt. En celle som har fått signal fra omverdenen om at den skal
dele seg skal likevel ikke dele seg dersom det ved sjekkpunkt oppdages at DNA er skadet
(mutasjoner). Hvorfor?
A X Mutasjoner kan gi cellene endrede egenskaper som vil arves videre til alle datterceller, og som f.
eks kan gi kreftsykdom.
Riktig. Mutasjoner kan f.eks gi cellen evne til å dele seg uten at det kommer ytre signaler om
celledeling, som vil kunne gi ukontrollert cellevekst - et av hovedkjennetegnene ved kreftsykdom.
B Skadet arvemateriale øker hydrogenbindinger mellom DNA-trådene slik at det blir umulig å
separere de når dattercellen kommer til S-fase.
C Cellemembranen vil bli svakere dersom muterte proteiner er en del av den, som kan gi økt fare
for at cellen sprekker.
D Mutasjoner kan akkumuleres over tid og gi et redusert immunforsvar.
Ikke-letale mutasjoner vil akkumuleres over tid, men at immunforsvar reduseres direkte pga
ervervede somatiske mutasjoner er ikke riktig. (Men kreftsykdom som leukemi og lymfom, og som
skyldes mutasjoner, kan bidra til redusert immunforsvar ved f.eks å infiltrere beinmarg og
redusere produksjonen av hvite blodlegemer. I tillegg vil kreftbehandling med cellegift redusere
immunforsvaret.)
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Legemidler av gruppen bisfosfonater kan gis til kvinner som har fått påvist osteoporose (redusert
beintetthet) etter menopausen. Bisfosfonatene reduserer nedbrytningen av skjelettet. Gitt kunnskap du
har om remodellering av bein, hvilket av utsagnene nedenfor gir mest sannsynlig den beste
beskrivelsen av virkemåten til bisfosfonater?
A

Bisfosfonater stimulerer aktiviteten til ostoblaster.
Dette er det nest beste alternativet logisk sett, men altså feil. Siden det står i vignetten at
bisfosfonatene reduserer nedbrytningen av skjelettet, bør studentene resonnere seg fram til at
dette ikke er riktig svar.
B Bisfosfonater stimulerer aktiviteten til ostoklaster.
Feil
C Bisfosfonater hemmer aktiviteten til ostoblaster.
Feil
D X Bisfosfonater hemmer aktiviteten til ostoklaster.
Det er vist ekseperimentelt at aktiviteten av osteoklaster går ned i in-vivo-forsøk med
bisfosfonater og det samsvarer godt med den kliniske effekten av medikamentene.
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Steroidhormoner virker ofte først etter timer og dager.
Hvorfor?
A Steroidhormonene må modifiseres enzymatisk før de kan virke
B X Reseptorene til steroidhormonene virker som transkripsjonsfaktorer
Transkripsjon, translasjon og sekresjon av proteiner tar tid - så derfor ses effekten ganske seint
C Transport av steroidhormonene til mitokondriene tar tid
D Steroidhormonene har lav affinitet for sin reseptor
000015cd93a311c504
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Hvor mange kromosomer skal befinne seg midtveis mellom de to polene (ekvatorialplanet) under
cellesyklus i mitosens metafase hos mennesker?
A X 92
Mennesker har 46 kromosomer (22 par og 2 kjønnskromosomer). Før fordeling til hver dattercelle
skal DNA være fordoblet og de to søsterkromatidene vil trekkes til hver side. Siden det er to
kopier (søsterkromatider) av hvert av de 46 kromosomene vil det altså være 46*2=92
kromosomer i ekvatorialplanet.
B Varierer fra celledeling til celledeling
C 46
D 23
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Ved nedbryting av glukose til pyruvat dannes det to reduserte NADH molekyler for hvert
glukosemolekyl som blir metabolisert. NADH dannet i glykolysen er elektronbærere som må frakte
elektronene inn i mitokondriematriks for at oksydativ fosforylering skal danne ATP. Hvordan kan disse
to NADH molekylene bidra til dannelse av ulike mengder energi i form av ATP?
A

To elektroner fra NADH kan overføres til FADH2 via den såkalte "glycerol-fosfat shuttle" som så
transportere elektronene videre inn i kompleks II i elektrontransportkjeden.
ikke dekkende
B NADH i cytoplasma kan regenereres i mitokondriematriks via den såkalte "malat-aspartat shuttle".
ikke dekkende
C Elektronene i NADH transporteres inn i kompleks I i elektrontransportkjeden.
ikke dekkende
D X Det vil dannes et ulikt antall ATP-molekyler for hvert NADH-molekyl avhengig av måten
elektronene på NADH-molekylene fraktes inn i mitokondriematriks.
svar på
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Ved epidermolysis bullosa simplex er huden svært sårbar for mekanisk skade, og selv et lite press mot
huden kan gi blemmer og sår. Den underliggende årsaken til dette er lokalisert i cytoskjelettet.
Hvilken del av cytoskjelettet vil i dette tilfellet være affisert?
A

Mikrofilamenter
Mikrofilamenter er en samlebetegnelse på tynne filamenter, og hovedmengden av disse er
aktinfilamenter (aktinfilamenter er altså mikrofilamenter).
B X Intermediære filamenter
Intermediære filamenter er bygd opp av fibrøse proteiner som gir cellen mekanisk styrke. I
epitelceller i huden er de intermediære filamentene bygd opp av keratin. Epidermolysis bullosa
simplex skyldes mutasjon i keratin.

C

D

Kilde: Bruce Alberts, Dennis Bray, Karen Hopkin, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff,
Keith Roberts, Peter Walter "Essential Cell Biology" (2010) s. 576
Aktinfilamenter
Aktinfilamenter finnes i hele cytoplasma, og er viktig for cellefasong og cellebevegelse.
Aktinfilamenter ligger som et tett nettverk under plasmamambranen og gir den styrke. Det er
imidlertid intermediære filamenter som sørger for styrke til epitelcellag (binder cellene sammen),
og svaralternativet er derfor feil.
Mikrotubuli
Mikrotubuli har hovedansvar for cellefasong, bevegelse (cilier og flageller) og intracellulær
transport, ikke så viktig for mekanisk styrke.
000015cd93a311c504
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Energi kan ikke skapes eller gå til grunne. Hvordan kan celler gjøre bruk av den kjemiske energien i
glukose?
A

Cellene omgjør den kjemiske energien som ligger i bindingene mellom atomene i glukose ved at
elektronene som danner disse bindingene i hovedsak inngår i den energirike forbindelsen ATP.
Feil, elektronene som danner bindingene mellom atomene i glukose transporteres mellom
molekyler i cellene mot mer stabile forbindelse. Denne transporten brukes i mitiokondriene til å
lage en protongradient over den indre membranen der tilbakestromming av protoner over
membranen frigjør energi som brukes til å danne ATP
B X Celler omgjør den kjemiske energien i som ligger i bindingene mellom atomene i glukose ved at
elektronene som danner disse bindingene brukes til å danne den energirike forbindelen ATP.
Elektronene som danner bindingene mellom atomene i glukose transporteres mellom molekyler i
cellene mot mer stabile forbindelser. Denne transporten brukes i mitikondrienetil å lage en
protongradient over den indre mitokondriemembranen. Energien som ligger i denne
elektrokjemiske gradienten brukes så til å generere ATP i mitokondriene.
C Cellene omgjør den kjemiske energien som ligger i bindingene mellom atomene i glukose ved at
atomene som inngår i glukose disse bindingene i hovedsak inngår i den energirike forbindelsen
ATP.
Meningsløst
D Cellene omgjør den kjemiske energien som ligger i bindingene mellom atomene i glukose ved at
elektronene som danner disse bindingene i hovedsak inngår i de energirike forbindelsene NADH
og FADH2.
Feil, NADH og FADH2 er viktige molekyler i elektrontransporten
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En forutsenting for at sitronsyresyklus ikke stopper opp er at cellene har nok oksaleddiksyre slik at
denne sammen med acetyl-CoA kan danne sitronsyre. Hvordan kan mengden oksaleddiksyre i
mitokondriematrix økes gitt at det er en konstant hastighet på sitronsyresyklus?
A X Oksaloeddiksyre kan dannes fra fosfofenolpyruvat i en anaplerotisk reaksjon.
mest dekkende
B En anaplerotisk reaksjon kan øke mengden malat (eplesyre) i mitokondriematriks.
riktig men ikke dekkende
C Mengden malat (eplesyre) kan økes gjennom hurtigere omdanning av fumarsyre.
D Celler som bruker mye energi (ATP) kan øke antallet og størrelsen på mitokondriene.
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Hvorfor er derivater av B-vitaminer essensielle for at cellene effektivt kan danne ATP ved Krebs-syklus
og oksidativ fosforylering?
A

Derivater av B-vitaminer inngår som prostetiske grupper i flere enzymer som er nødvendige for at
Krebssyklus og oksidativ fosforylering skal finne sted.
ikke dekkende
B X Derivater av B-vitaminer er viktige elektronbærere, kofaktorer og inngår som prostetiske grupper i
flere enzymer som er nødvendige for at Krebssyklus og oksidativ fosforylering skal finne sted.
Eks. NADH, Coenzym A, liopate etc.
C Derivater av B-vitaminer er viktige som prostetiske grupper i pyuruvat kinase komplekset som er
nødvendig for at Krebssyklus og oksidativ fosforylering skal finne sted.
ikke dekkende
D Derivater av B-vitaminer er viktige i dannelsen av elektronbærere som er nødvendige for at
Krebssyklus og oksidativ fosforylering skal finne sted.
ikke helt dekkende
000015cd93a311c504
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Fordi kodon i DNA består av grupper av tre og tre baser kan insersjon (innsetting) av ekstra baser føre
til endret "leseramme" i et gen (leserammeforskyvning). Hva er en hyppig konsekvens av denne typen
mutasjon?
A

Økt transkripsjon
Det er svært lite sannsynlig at det vil føre til økt uttrykk av genet (i form av økt transkripsjon)
B Redusert translasjon
Det er svært lite sannsynlig at det vil føre til redusert translasjon. Men translasjonen fører til at det
produseres et polypeptid med potensielt endrede egenskaper, herunder tap av egenskaper (pga.
av endret struktur).
C X Avkortet polypeptid
Avkortet polypeptid er den hyppigste konsekvensen av innsetting av baser, så lenge det ikke er
snakk om 3, 6, 9 osv. baser. I oppgaven er det gitt at det er snakk om en leserammeforskyvning det betyr at det her er snakk om innsetting av et antall baser som ikke går opp i 3. Det resulterer i
de fleste tilfeller i at man i den nye leserammen ganske raskt støter på et STOP-codon, noe som
vil resultere i produksjon av et avkortet polypeptid.
D Lengre polypeptid
Dette er en mulighet, men ikke den mest sannsynlige. Om innsettingen skjer svært nær det som
skulle vært siste aminosyre, så kan det resultere i en noe lengre polypeptidkjede før man støter
på et nytt STOP-codon.
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Bildet nedenfor viser ER i en celle isolert fra bukspyttkjertelen. Hva kjennetegner ER i denne cellen?

A X Mye granulert (ru) ER og dermed mye proteinsyntese
ER i denne cella har mye ribosomer bundet til seg, og har dermed mye proteinsyntese. Cellene i
bukspyttkjertelen produserer mye proteiner (enzymer som bryter ned maten vi spiser, for
eksempel amylase, maltase, trypsinogen osv)
B
Mye glatt ER og dermed mye proteinsyntese
C Mye glatt ER og dermed mye lipidsyntese
D Mye granulert (ru) ER og dermed mye lipidsyntese
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Et nybakt foreldrepar har akkurat fått vite at deres sønn har Patau syndrom.
Hvilken kromosomfeil skyldes denne tilstanden?
A Trisomi 18
B Trisomi 21
C X Trisomi 13
Trisomi 18 kalles Edward syndrom. Trisomi 9 har ikke egennavn. Trisomi 21 er Down syndrom og
monosomi X er Turner syndrom.
D Monosomi X
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En 25 år gammel kvinne bestemmer seg for å oppsøke fastlegen etter å ha vært plaget av tretthet,
utmattelse, hjertebank og svimmelhet over en lenger periode. I tillegg er kvinnen blek. Videre forteller
kvinnen at hun gikk over til et vegansk kosthold da hun var 19 år gammel. Pasienten har ikke benyttet
seg av kosttilskudd, da hun har lest på nett at et vegansk kosthold skal kunne dekke alle
ernæringsbehov - hun har jo tross alt vært veganer i hele 6 år uten å ha merket noen plager, påpeker
hun. Legen mistenker likevel at pasientens plager skyldes kostholdet. Fastlegen påviser at hun har
anemi, og tror det sannsynligvis har sammenheng med kosten.
Hvilket av følgende vitaminer mangler kvinnen?
A

Vitamin B1 mangel.
Vitamin B1, også kjent som tiamin, er nødvendig for at vi skal kunne utnytte karbohydratene i
kroppen. Mangel på dette vitaminet kan føre til beri-beri. Tiamin finner vi i kornprodukter,
grønnsaker, frukt og bær. Det er usannsylig at pasienten mangler dette vitaminet.
B Vitamin K mangel.
Vi finner vitamin K i grønnsaker som grønnkål, spinat, hodekål osv. Mangel på vitaminet er derfor
usannsynlig. I tillegg er vitamin K viktig i dannelsen av flere typer proteiner som er nødvendig for
at blodet skal koagulere. Pasienten plages ikke av dette.
C Vitamin C mangel.
Dette er usannsynlig, da vi finner mye vitamin C i frukt og grønt.
D X Vitamin B12 mangel.
Dette svaralternativet er riktig. Vitamin B12 kan vi kun få i oss via dyreprodukter som kjøtt og
meieriprodukter, eller det kan fremstilles syntetisk og gis i form av kosttilskudd. Vitamin B12 er
viktig i dannelsen av røde blodceller, og mangel på dette vitaminet vil påvirke energinivået til
pasienten. Kvinnen nevner også at hun er veganer og at hun ikke tok kosttilskudd, og dette tyder
på at kvinnen ikke har tilstrekkelig opptak av vitaminet. Legg også merke til at det tok lang tid fra
pasienten endret på kostholdet til symptomene utartet seg. Det kommer av at kroppen lagrer
vitamin B12, og det kan ta over 5 år før "lageret går tomt". De tidligste symptomene på B12mangel er gjerne trøtthet, slapphet, hjertebank osv.
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Under nedbrytingen av fettsyrer ved beta-oksidasjon spaltes det i hver syklus av en tokarbon-enhet
knyttet til CoA. Hva kalles denne tokarbon-enheten?
A

Acyl-CoA
Acyl-CoA er det molekylet som beta-oksidasjonen bruker som start.
B Acetoacetyl-CoA
Feil svar. Acetoacetyl-CoA er mellomprodukt i kolesterolbiosyntesen og dannelse av
ketonlegemer, men ikke et tokarbon-molekyl og ikke produkt av beta-oksidasjonen.
C Acetat-CoA
Feil svar, denne forbindelsen finnes sannsynligvis ikke som produkt i metabolismen.
D X Acetyl-CoA
Rett svar. I hver syklus under beta-oksidasjonen dannes ett molekyl acetyl-CoA.
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En mitotisk celle er beskrevet å befinne seg i telofasen. Hvilke av de følgende fenomenene vil kunne
observeres i denne cellen?
A Søsterkromatider beveger seg mot hver av cellepolene
B X Dissosiasjon av det mitotiske spindelapparatet og redannelse av kjernemembran
Telofasen er karakterisert av nedbrytmning av kinetochore mikrotubuli og nydannelse av
kjernemembran i de to dattercellene
C Kromatinet oppløser seg og blir diffust
D Høy grad av RNA og proteinsyntese
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Levetiden til ulike proteiner varierer svært i cellen. Hvilket av de følgende vil være mest karakteristisk
for kortlivede proteiner?
A De inneholder en N-terminal serin og brytes raskt ned i lysosomer
B De inneholder spesielle aminosyresekvenser som blir gjenkjent og spaltet av cellulære caspaser
C X De merkes med ubiquitin og degraderes i proteasomer
Ubiquitinering og proteasomal nedbrytning er den vanligste veien til nedbrytning av kortlivede
proteiner
D De tas opp og degraderes i autofagosomer
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En 23 år gammel kvinne har smerter i høyre skulder og problemer med å løfte armen. Du undersøker
henne og finner nedsatt passiv og aktiv bevegelighet i skuldra, spesielt ved rotasjoner og abduksjon.
Hun har normal isometrisk test ved alle bevegelsesutslag.
I hvilken struktur sitter mest sannsynlig problemet?
A

Nerve
Kan gi nedsatt kraft, men sjelder nedsatt passiv test
B Sene
Aktiv struktur og vil ofte gi smerter ved isometrisk test
C X Leddkapsel
Vil ofte gi innskrenkede bevegelsesutslag ved passiv test
D Muskel
Aktiv struktur og vil ofte gi smerter ved isometrisk test
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Hva kaller vi den etikken hvor utrykkene «autonomi», «ikke skade», «velgjørenhet» og «rettferdighet
» står sentralt?
A
B
C
DX

Utilitarisme
Dydsetikk
Pliktetikk
De fire prinsippers etikk
Ja dette er de fire prinsippene som anses som en slags selvstendig tilnærming til medisinsk og
helsefaglig etikk
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Helsinki-deklarasjonen reknes som et viktig dokument for forskningsetikken i klinisk forskning. Hvilken
av setningene under kan regnes som hovedbudskapet i denne deklarasjonen?
A X Forskningens interesser må aldri settes foran hensynet til deltakernes interesser og rettigheter
Ja dette er essensen - aldri ofre individet på samfunnets alter.
B Forsknings- og samfunnsinteresser har en naturlig forrang fremfor individuelle interesser
Nei, motsatt..
C Pasienter i klinisk forskning utnyttes som rene midler dersom de ikke har behandlingsmessig
nytte av forskningsdeltakelsen
Nei. Pasientene utnyttes ikke selv om de ikke har direkte utsikter til gevinst. Forutsetningen er at
risikoen de utsettes for er liten, at deltakerne er godt informert og har samtykket og prosjektet
innebærer mulig gevinst for pasientgruppen som sådan.
D Deltakere i klinisk forskning må aldri utsettes for risiko for å tjene forskningens interesser
Jo det kan de. Men det er her forskningsetikken kommer inn for å vurdere at risikoen man
utsettes for, ikke er for stor og står i et riktig forhold til nytten i prosjektet.
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Dersom legen av medisinsk faglige grunner mener at det er riktig å trekke tilbake/holde tilbake
livsforlengende behandling, og pasienten da dør av sin grunnlidelse - hva slags uttrykk mener man i
den norske helsetjenesten i dag er det mest relevante uttrykket å bruke om denne
behandlingsbeslutningen?
A

Passiv dødshjelp
"Passiv dødshjelp" er et uttrykk man offisielt ikke ønsker å bruke, fordi det kan synes å antyde at
hensikten er å hjelpe pasienten å dø (og en slags variant av aktiv dødshjelp), mens hensikten er
egentlig å unngå å fortsette/igangsette en behandling som ikke tjener pasientens interesser.
"Passiv dødshjelp" benyttes ikke lengre i relevante veiledere på feltet (eks Veileder om
begrensning av livsforlengende behandling), og det omtales både i store norske leksikon og
wikipedia som et uttryk som man tidligere benyttet.
B Legeassistert selvmord
Nei, det er noe helt annet.
C X Begrensning av livsforlengende behandling
Ja dette er den offisielle betegnelsen på behandlingsvalg av denne typen
D Underbehandling
Nei. Antakeligvis vil legen mener at livsforlengende behandling her ville representere en
overbehandling av pasienten. Å unngå dette er ikke underbehandling, men riktig behandling.
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Hovedregelen for pasientbehandling er at pasienten samtykker til helsehjelpen. Men hvilket formkrav til
samtykket praktiseres i de fleste dagligdagse situasjoner i helsetjenesten?
A

Bredt samtykke
Brukes kun i forskning, og omtales i helseforskningsloven
B Dynamisk samtykke
Har økende popularitet i forskning, men er ikke nevnt i lovs form
C X Stilltiende samtykke
Ja. Pasient og brukerrettighetsloven sier at "Stilltiende samtykke anses å foreligge dersom det ut
fra pasientens handlemåte og omstendighetene for øvrig er sannsynlig at hun eller han godtar
helsehjelpen". Dette vil være den vanligste måten norske pasienter samtykker på når de får
behandling
D Skriftlig samtykke
Brukes primært i forskning
000015cd93a311c504

-28-

74
Det snakkes mye om verdier i medisinen og i helsetjenesten. Hva menes egentlig med «verdi» i denne
sammenheng?
A

Summen av eiendom, utstyr og ressurser
Nei det er nok "verdier" i en helt annen betydning
B Noe som er kostbart
Da tenker vi gjerne økonomi som ikke treffer helt her...
C Det folk liker og setter pris på
Dette kaller vi mer for "preferanser"
D X Det folk vurderer som viktig og høyverdig å sette pris på
Ja, "verdiene" vår er det vi ikke bare liker og setter pris på, men det som vi vurderer som
høyverdig å sette pris på. "Likeverd" er en verdi, ikke bare fordi vi setter pris på det, slik vi setter
pris på god kjørekomfort, men fordi vi vurderer det som høyverdig og viktig å sette pris på det.
Verdier er alltid innrammet av det som kalles 2. ordens vurderinger.
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Leger skal snakke sant til pasientene. Men hvor mye informasjon behøver legen å gi?
A X Pasienten skal ha den informasjon som er nødvendig for å få innsikt i sin helsetilstand og
innholdet i helsehjelpen. Pasienten skal også informeres om mulige risikoer og bivirkninger.
Ja dette er ordlyden i Pas og brukerrettighetsloven
B Pasienten skal ha den informasjon som han eller hun etterspør. Ønsker pasienten ingen
informasjon, så skal ønsket respekteres.
Pas og brukerrettightsloven åpner for at pasienten kan motsette seg å få informasjon. Det er et
unntak fra hovedregelen, og må i såfall basere seg på et uttrykkelig ønske om ikke å bli informert
- pasienter skal derfor ikke som utg pkt etterspørre informasjon - legen skal uoppfordret gi det. Et
uttrykkelig ønske om ikke å bli informert, skal ikke respekteres dersom legen mener pasienten
trenger informasjonen for å forebygge skadevirkninger av helsehjelpen.
C Pasienten skal ha den informasjon som er nødvendig for å motta helsehjelpen. Mer omfattende
informasjon bør gis til pårørende.
Uklart hva dette skulle bety. Og vi aksepterer ikke i dag at informasjonen ikke gis direkte til
pasienten. Det må i såfall basere seg på et uttrykkelig ønske fra pasienten.
D Pasienten skal ha den informasjon som er helsebringende. Pasienten skal ikke informeres om
mulige risikoer og bivirkninger.
Nei. Man kan ikke skjerme seg helt fra dårlige nyheter. Og informasjon om risiko og bivirkninger
må en pasient ha for å kunne treffe behandlingsvalg.
000015cd93a311c504

76
Hva betyr det at en pasient har «samtykkekompetanse»?
A

B

Pasienten har bestått IQ-testen som definerer samtykkekompetanse
IQ-testing er ingen utbredt måte å avgjøre samtykkekompetanse på i helsetjenesten.
Samtykkekompetanse anses også å være tid, steds og situasjonsbundet - altså kan en pasient
ha samtykkekompetanse i en type spørsmål, men ikke et annet.
Pasienten kan skille mellom gode og dårlige valg, veie mellom dem og lande på de gode valgene.

Nei. Her knyttes samtykkekompetanse til evnen til å treffe gode og fornuftige valg. Faren ved det
er at alle som treffer dårlige og ufornuftige valg, kan hevdes å ikke være samtykkekompetente..
C Pasienten kan svare tydelig ja eller nei når legen stiller spørsmål om behandlingsvalg
Nei. Mange uten samtykkekompetanse vil være i stand til det, uten å skjønne hva de svarer
tydelig ja eller nei på.
D X Pasienten kan gjøre valg, forstå informasjon som gis og alternative valgmuligheter
Ja dette er en vanlig forståelse av hva samtykkekompetanse er.
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Sigarettrøyking er en viktig risikofaktor for død av flere ulike sykdommer. Man kan som regel ikke
identifisere årsaken til ett enkelt sykdomstilfelle. Man kan likevel anslå hvor stor andel av
sykdomstilfeller som skyldes ulike årsaker. I denne beregningen tar man hensyn til både forekomsten
av risikofaktoren og den relative risikoen for sykdom hos dem som har sammenlignet med dem som
ikke har den aktuelle risikofaktoren. Det er særlig to sykdommer hvor sigarettrøyking er anslått å være
årsak til en stor andel av dødsfallene i Norge de siste årene.
Hvilke to sykdommer er dette?
A Iskemisk hjertesykdom (hjerteinfarkt og lignende) og KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom)
B Lungekreft og iskemisk hjertesykdom (hjerteinfarkt og lignende)
C X Lungekreft og KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom)
Lungekreft var en veldig sjelden sykdom før sigarettrøyking ble vanlig. Selv om det finnes flere
årsaker til både lungekreft og KOLS, for eksemepel eksponering for asbest eller andre skadelige
substanser gjennom arbeid, er tobakksrøyk anslått å være årsak til 70-80% av dødsfall av hhv
KOLS og lungekreft i Norge i 2016 (Global burden of disease project - GBD).
Røyking er helt klart en vitig riskofaktor for hjerte-karsykdom med rundt doblet risiko hos røykere
sammenlignet med ikke-røykere. Samtidig finnes det en mengde andre kjente risikofaktorer for
hjerte-karsykdom. GBD anslår at ca 10% av dødsfall av iskemisk hjertesykdom i Norge i 2016
skyldes røyking, man kan også finne estimater i rundt 20-40% for andelen av nyoppstått
hjertesykdom som skyldes røyking, men sammenhengen er likevel ikke like sterk som for
lungekreft og KOLS. Kilde: https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/
D Iskemisk hjertesykdom (hjerteinfarkt og lignende) og hjerneslag
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En 58 år gammel kvinne har etter et falluhell på sykkel fått vansker med å abdusere høyre arm.
Røntgen har ikke vist skjelettskade, men ultralyd har vist total overrivning av en av musklene
omliggende skulderleddet.
Hvilken muskels sene er mest sannsynlig skadet?
A

M. subscapularis
Ikke riktig. M. subscapularis fungerer hovedsakelig som en innadrotator i skulderen.
B X M. supraspinatus
Riktig. Sammen med m. deltoideus vil m. supraspinatus gi abduksjon i skulderleddet.
C M. pectoralis major
Ikke riktig. M. pectoralis major er viktig for adduksjon og innadrotasjon i skulderleddet.
D M. biceps brachii
Ikke riktig. M. biceps brachii flekterer i skulderleddet
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En 27 år gammel mann har smerter i venstre skulder og problemer med å løfte armen. Du undersøker
ham og finner nedsatt aktiv og isometrisk abduksjon i skuldra, men normale passive bevegelsesutslag.
I hvilken struktur sitter mest sannsynlig problemet?
A X Sene
Aktiv struktur og testes best ved isometrisk undersøkelse. Vil ofte også gi nedsatt aktiv
bevegelighet
B Leddhinna (synnovialhinna)
Passiv struktur og vil også gi smerter ved passive bevegelsesutslag
C Leddkapsel
Passiv struktur og vil også gi smerter/nedsayy bevegelse ved passive bevegelsesutslag
D Leddleppe (labrum)
Passiv struktur og vil også gi smerter ved passive bevegelsesutslag
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En 23 år gammel mann har fått problemer med å løfte høyre arm fremover etter et falluhell på
slalåmski. Ved undersøkelse har han svak kraft og svært redusert aktiv fleksjon i høyre skulder, og ved
inspeksjon legger du merke til at skulderbladet står som en vinge ut fra brystkassen på samme side
("vingescapula").
Hvilken muskel og / eller dennes nervetilførsel kan en mistenke skade på som følge av uhellet?
A

M. erector spinae
Ikke riktig. Dette er en lang strekkemuskel i ryggen, men er ikke av betydning for kontrollen på
skulderbladet og skulderleddet.
B M. sartorius
Ikke riktig. Denne muskelen bøyer hofteleddet og kneleddet, og utoverfører og roterer låret.
C M. supraspinatus.
Ikke riktig. M. supraspinaus er viktig for abduksjon, ikke fleksjon, i skulderleddet.
D X M. serratus anterior.
Riktig. M. serratus anterior er viktig for å fiksere skulderbladet til brystkassen, og for å stabilisere
armen ved fleksjon i skulderleddet.
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I hvilket plan avklares skoliose på røntgen bilder?
A
B
C
DX

Transversalplanet
Skråplanet
Sagittalplanet
Frontalplanet
C er rett. Sett forfra skal ryggsøylen være helt rett. Sideskjevhet kalles skoliose. De andre
fremstillingene på røntgen vil ikke avdekke skoliose
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En 62 år gammel mann ringer til AMK pga. sterke brystsmerter. Ambulanse kommer til etter 15
minutter. Hva er det viktigste ambulansepersonalet kan gjøre for å avklare om pasienten har et akutt
hjerteinfarkt ?
A

Lytte på hjertet med stetoskop for å høre om pasienten har bilyd.
Bilyd er ikke typisk funn ved akutt hjerteinfarkt. Bilyder skyldes oftes hjerteklaffefeil.
B X Ta EKG.
Pasienten har sterke brystsmerter og det første en gjør for å avklare diagnosen er å ta EKG. Men
det er viktig å være klar over at et normalt EKG ikke utelukker akutt hjerteinfarkt.
C Kjøre pasienten til nærmeste sykehus for å få en ultralydundersøkelse.
Det er viktig å avkler om det er infarktforandringer i EKG og det kan gjøres av
ambulansepersonalet. Ultralyd er også aktuelt og kan gjøres i ambulansen, men kan oftest vente
til pasienten er i sykehuset.
D Ta blodprøver for å se om pasienten har hjerteinfarkt.
I ambulansen er det EKG som er viktigst. Blodprøvene tas etter pasienten kommer til sykehuset.
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Blodstrømmen til ulikt vev i kroppen er strengt regulert. Arteriolenes funksjon er sentral i denne
reguleringen. Blodstrøm gjennom en liten blodåre bestemmes blant annet av trykkforskjellen over
blodåren, diameter på blodåren, blodets viskositet og lengden på blodåren.
Hvilken av disse faktorene betyr desidert mest for blodstømmen?
A

Lengden på blodåren
Er omvendt proposjonal med blodstøm
B Blodets viskositet
Er omvendt proposjonal med blodstøm
C X Blodårens diameter
Blodstøm er proposjonal med radius av åren opphøyd i fjerde potens. Kontraksjon og relaksasjon
av arterioler er derfor et svært godt reguleringsverktøy for blodstøm.
D Trykkforskjellen
Er proposjonal med blodstøm
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En 65 år gammel mann kommer på legekontoret og sier han får smerter sentralt i brystet med
utstråling til venstre arm under anstrengelse. Smertene går over når han stopper opp. Han har forsøkt
å ta nitroglycerin under anfall og det virker raskt. Hva er mest sannsynlige diagnose ?
A

Pasienten har sannsynlig lungebetennelse.
Lungebetennelse er en lite sannsynlig diagnose i dette tilfellet.
B Smertene skyldes stramme muskler i brystveggen.
Smerter i muskulatur i brystveggen kan være en differensialdiagnose til angina pectoris, men i
dette tilfellet er angina pectoris mest sannsynlig.
C X Pasienten har angina pectoris som skyldes redusert blodforsyning til hjertemuskelen.
Typisk sykehistorie.
D Pasienten har sannsynlig blodpropp til lungene.
Denne sykehistorien er typisk for angina pectoris. Smertene skyldes manglende surstoff til
hjertemuskelen når pasienten anstrenger seg og den raske effekten av nitroglycerin taler også for
at dette er angina pectoris.
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Et firma vil utvikle et astmamedikament som utvider de små luftveiene ved å hemme eller
stimulere reseptorer i det autonome nervesystemet. Det er ønskelig med minst mulig påvirkning av
hjertefunksjonen.
Hvilke to effekter er mest aktuelle for å oppnå ønsket virkning?
A

Stimulering av beta-1-adrenerge reseptorer og hemming av nikotinreseptorer.
Det er vesentlig beta-2-adrenerge reseptorer som gir ønsket effekt i bronkioler. Stimulering av
beta-1-adrenerge reseptorer vil kunne gi kardiale effekter.
B Hemming av beta-1-adrenerge reseptorer og stimulering av muskarinreseptorer.
Vil gi hjertepåvirkning da det er mest beta-1 -reseptorer der. Begge stimuli vil kunne gi
kontraksjon av arterioler
C X Stimulering av beta-2-adrenerge reseptorer og hemming av muskarinreseptorer.
Begge stimuli vil kunne gi dilatasjon av bronkioler
D Stimulering av alfa-1-adrenerge reseptorer og beta-1-adrenerge reseptorer.
Det er vesentlig beta-2-adrenerge reseptorer som gir ønsket effekt i bronkioler
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Du har en pasient med en anfallsvis hjerterytmeforstyrrelse som heter atrieflimmer. Du vil behandle
henne med medikamenter. En gruppe medikamenter mot hjerterytmeforstyrrelser (antiarytmika) virker
ved å hemme ionestrømmene gjennom hjertemuskelcellenes kaliumkanaler i systole.
Hvordan vil medikamentene påvirke cellenes aksjonspotensial?
A

Øke den maksimale positive spenningen tidlig i aksjonspotensialet
Den maksimale positive spenningen nås før kaliumkanalene åpnes i systole og vil være upåvirket
B X Forlenge aksjonspotensialet
Det tar lengre tid før nok kalium strømmer ut av cellene i systole til at hvilepotensialet nås.
C Øke depolariseringshastigheten i den tidlige del av aksjonspotensialet
Dette reguleres av Na-kanalene. Kaliumkanalene er lukket i denne fasen.
D Gjøre hvilepotensialet mindre negativt
Vil i utgangspunktet ikke påvirkes av systolisk hemming.
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Planten revebjelle inneholder stoffer som hemmer transport-enzymet Natrium-Kalium-ATP-ase (NKA).
Både i tradisjonell og moderne medisin har stoffer fra planten vært brukt ved hjertesvikt. Effekten på
hjertemuskelcellene går via endringer i den intracellulære konsentrasjonen av natrium (Nai) og kalsium
(Cai), samt en indirekte effekt på natrium-kalsium-veksleren (NCX) i cellemembranen.
Hvordan virker stoffene på hjertemuskelcellene?
A

Nai avtar, NCX-aktiviteten øker, Cai øker, inotropien øker.
Feil. Når NCX-aktiviteten øker, transporteres Ca ut av cellen, og dermed avtar Cai.
B X Nai øker, NCX-aktiviteten avtar, Cai øker, inotropien øker.
Hemning av NKA øker Nai. Dermed blir Na-gradienten over cellemembranen mindre. Dette
reduserer NCX-aktiviteten. Dermed avtar Ca-transport ut av cytosol og Cai øker. Dette øker
inotropien i hjertemuskelcellene og styrker pumpefunksjonen.
C Nai avtar, NCX-aktiviteten avtar, Cai øker, inotropien øker.
Feil. Når Nai avtar, øker Na-gradienten over cellemebranen, og dermed øker NCX-aktiviteten.
D Nai øker, NCX-aktiviteten øker, Cai øker, inotropien øker.
Feil. Når Nai øker, avtar Na-gradienten over cellemebranen, og dermed avtar NCX-aktiviteten.
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Dermis/lærhuden består av mange ulike typer celler.
Hva heter cellen i dette hudlaget som både kan opptre proinflammatorisk og anti-inflammatorisk, og
som spiller en hovedrolle i tilstanden urticaria/ elveblest?
A X Mastcellen
Riktig, denne cellen kan opptre antiinflammatorisk bl.a som en respons til ultraviolett stråling, og
er proinflammatorisk når den bl.a skiller ut histamin ved urticaria/elveblest.
B Fibroblasten
Nei, denne cellen produserer bindevev (kollagen)
C Keratinocytten
Nei, denne cellen er ikke i dermis, men er hovedcelletypen i epidermis.
D Endotelcellen
Nei, denne cellen danner blodkar
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Efflorescenser:
Hva heter hudlesjoner som består av opphøyde elementer som inneholder blakket væske som i all
hovedsak er nøytrofile granulocytter?
A

Vesikler
Nei, disse har blankt, serøst innhold
B Papler
Nei, papler er faste lesjoner uten væskefyllt innhold
C Kruster
Nei, kruster er størknet sårvæske
D X Pustler
Ja, riktig
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Efflorescenser:
Hva heter hudlesjoner som består av størknet sårvæske?
A

Pustler
Nei, dette er elementer som inneholder blakket væske (puss) som i alle hovedsak er nøytrofile
granulocytter
B X Kruster
Ja, kruster er størknet sårvæske
C Papler
Nei, papler er faste lesjoner uten væskefyllt innhold
D Vesikler
Nei, disse er elementer med blankt, serøst innhold
000015cd93a311c504

-33-

91
Nedenfor finner du ernæringsinformasjonen fra en pose med lett potetchips. Pakken inneholder 150
gram chips.

Maarud superchips salt – 150 grams pose
Næringsinnhold pr 100 gram
Energi:

1965KJ / 470Kcal

Fett:

20g hvorav mettede fettsyrer 1,5g

Karbohydrater:

66g hvorav sukkerarter 3,1g

Protein:

4,5g

Salt:

3,0g

Hvis en voksen person spiser hele posen, hvor mange prosent av maksimalt anbefalt daglig
inntak for salt (natriumklorid) i kostholdet har han/hun dekket?
A

45 %
Svar hvis man regner med maksimalt inntak 10 g/dag, dvs. omtrent gjennomsnittlig inntak i Norge
i 2017.
B 64 %
Svar hvis man regner med maksimalt inntak 7 g/dag, dvs. anbefaling fra mange år tilbake.
C 75 %
Svar hvis man regner med maksimalt inntak 6 g/dag, dvs. anbefaling for inntak "på kort sikt" hvis
man leser noe av den ikke-helt-oppdaterte informasjonen som fortsatt er tilgjengelig på nettet.
D X 90 %
Maksimalt anbefalt daglig inntak på lang sikt er 5 g salt. På de nyeste sidene (2018) med
anbefalinger står det 5g/dag uten skille mellom kort og lang sikt, men på noen eldre sider står
fortsatt skillet 6g/dag på kort sikt og 5 g/dag på lang sikt. Inngressen er derfor formulert med med
tanke på at noen kan ha funnet den ikke-oppdaterte informasjonen på nettet (ulempe med at ikke
alt på nettet oppdateres samtidig!). Uansett er det beste svaret det mest oppdaterte.
Posen inneholder 150 g, dvs. 3 g salt * 1,5 = 4,5 g salt.
4,5 g/5 g * 100 % = 90 %
Enkelt å regne uten kalkulator hvis man kan stoffet.
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En kvinne (24 år) spiser kjøtt og egg et par ganger i uken, fisk ca. 1 gang i måneden, og ellers et
kosthold rikt på erter, bønner og linser, fullkorn, frukt, bær og grønnsaker. Hun har nettopp kuttet ut
meieriprodukter fordi hun antar at hun har laktoseintoleranse. Hun har begynt med kalsiumtabletter og
bruker ingen andre kosttilskudd.
Hvilket næringsstoff er det størst risiko for at hun får for lite av med dette kostholdet?
A

Vitamin B12
Kvinnen vil få vitamin B12 fra kjøtt og egg. Ost er også en god kilde, men kosten hennes gir ikke
fare for mangel selv om hun dropper meieriproduktene.
B Vitamin A
Vitamin A finnes i mange grønnsaker og noen frukter.
C Jern
Kvinnen får jern fra kjøtt, linser og fullkorn, og er neppe mer utsatt for jernmangel enn andre fertile
kvinner.
D X Jod
Melkeprodukter er en viktig jodkilde i norsk kosthold, særlig hos personer som spiser lite fisk.
Kvinnen er i risikogruppen for jodmangel. Jodmangel hos personer som dropper meieriprodukter
er et økende problem i Norge (2018).
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En mann (32 år) liker ikke fisk og leter etter en planteolje som kilde til omega-3-fett.
Hvilken olje er det beste valget?
A X Rapsolje
Inneholder ca. 7,7 g omega-3-fett pr. 100 g olje. Forholdet mellom omega-3 og omega-6 er høyt
(ca. 1:2,6), som også ansees som gunstig. Det forventes ikke at studentene kan detaljerte
innholdsmengder, men at de kjenner de overordnede egenskapene: mye omega-3 og godt
forhold omega-3/omega-6
B Soyaolje
Er en god kilde til omega-3-fett fordi den inneholder ca. 5,6 g omega-3-fett pr. 100 g olje.
Imidlertid er forholdet mellom omega-3 og omega-6 lavt (ca. 1:9), noe som ikke ansees som
ideelt. Overordnet: mye omega-3, men forholdsvis mye mer omega-6.
C Palmeolje
Inneholder nesten bare mettet fett, 0,2 g omega-3-fett pr. 100 g olje. Overordnet: mettet olje
D Olivenolje
Inneholder ca. 0,6 g omega-3-fett pr. 100 g olje. Overordnet: Lite flerumettet, mye enumettet fett.
000015cd93a311c504

94
Ved hard fysisk aktivitet skjer vanligvis en høyreforskyvning av oksyhemoglobinets dissosiasjonskurve.
Hva er årsaken til at dette anses som fordelaktig i denne situasjonen?
A Dette forhindrer at lave konsentrasjoner av karbonmonoksyd binder seg til hemoglobinet.
B X Dette letter avgiften av oksygen fra hemoglobinet til arbeidende muskulatur.
Ved å betrakte kurven visuelt vil man se at at høyreforskyvning gir større avgift av oksygen for en
gitt pH i vevskapillærene.
C Dette letter opptaket av oksygen fra alveolluften til hemoglobinet.
D Dette letter avgiften av karbondioksyd fra blodet til alveolluften.
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Der er regionale forskjeller for perfusjon og ventilasjon i lungene, f. eks. mellom lungetopp og
lungebasis.
Ved lungebasis har vi følgende situasjon:
A X Høyere ventilasjon og perfusjon enn i lungetoppen, men slik at ventilasjons-perfusjonsforholdet er
lavere enn i lungetoppen
Dette er riktig. Både ventilasjon og perfusjon er høyere enn i lungetoppen (skyldes tyngdekraften),
men perfusjonen øker mest fra topp til bunn (blod er tyngre nn luft) slik at ventilasjonsperfusjonsforholdet blir lavere.
B Høyere perfusjon, men samme ventilasjon sammenliknet med lungetoppen og dermed lavere
ventilasjons-perusjonsforhold.
C Høyere ventilasjon, men samme perfusjon sammenliknet med lungetoppen og dermed høyere
ventilasjons-perfusjonsforhold.
D Høyere ventilasjon og perfusjon enn i lungetoppen, men slik at ventilasjons-perfusjonsforholdet er
høyere enn i lungetoppen
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Lungenes diffusjonskapasitet gir et mål på hvor lett oksygen passerer fra alveolluft til omliggende
lungekapillærer.
En viktig faktor som påvirker denne er en av følgende:
A Surhetsgraden i blodet (blodets pH)
B Nivået av karbondioksyd i blodet (PaCO2).
C X Trykkgradient av oksygen fra alveolluft til kapillærblod
Ja. Diffusjonskapsitet bestemmes av alveoloverflate, trykkgradient, tykkelsen av den
alveolokapillære membran og hemoglobinverdi.
D Samspillet mellom ventilasjon og perfusjon (v/q ratio).
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Spirometri er en vanlig lungefunksjonsundersøkelse både på sykehus og etter hvert også ved
allmennlegekontorene. Visuell vurdering av selve flow-volumkurven er viktig for å få den totale
informasjon som en slik undersøkelse kan gi.
Hvilken av følgende parametre kan avleses direkte av selve flow-volumkurven?
A
B
C
DX

Residualvolumet (RV)
FEV1/VK (VK = vitalkapasiteten)
FEV1 (forsert ekspiratorisk volum etter 1 sekund)
Peak ekspiratory flow (PEF)
Leses av som toppen av flow-volumkurven på flowaksen = y-aksen (volum/tidsenhet)
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En viktig oppgave for ventilasjonen er utluftning av CO2 som reguleres innenfor et
snevert nivå. Ved enkelte (pato)fysiologiske forhold er denne balansen forstyrret slik at
CO2 hopes opp i blodet.
I hvilken av følgende tilstander kan dette forekomme?
A X Ved reduksjon i vitalkapasitet
Det er bare tilstander som gir hypoventilasjon som gir CO2 - opphopning. Verken
diffusjonsbarriere, lavt residualvolum eller anstrengelser gir hypoventilasjon. Økt CO2 produksjon
ved anstrengelser luftes ut ved at ventilasjonen øker
B Under anstrengelser
C Når residualvolumet blir lavt
D Ved økt diffusjonsbarriere
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En pasient blir henvist til lungeavdelingen for KOLS-utredning. Spirometri utføres. Ved spirometri blir
pasienten bedt om å trekke pusten så dypt han klarer, for deretter å puste fort og kraftig ut igjen så
mye luft som mulig. Hva kalles totalvolumet som pasienten ekspirerer i dette tilfellet, og som kan måles
av spirometrien?
A

FEV1 (flow expiratory volume)
FEV1, (forsert ekspiratorisk volum første sekund) er et mål på hvor stor prosentandel av forsert
vitalkapasitet som pustes ut det første sekundet av ekspirasjonen. FEV1/FVC-ratioen er hos
lungefriske er >70%. I kombinasjon med andre parametere, er FEV1 viktig i diagnostikken av
KOLS.
B X Forsert vitalkapasitet
Riktig svar. Forsert vitalkapasitet er den maksimale mengden luft en person kan puste ut av
lungene etter maksimal inhalasjon. FVC er lik summen av inspiratorisk reservevolum, tidevolum
og ekspiratorisk reservevolum.

C

D

Kilde: Sand, O., Saastad, Ø. V., Haug, E. (2014). Menneskets Fysiologi (2. utgave, 1. opplag). [s.
524-525]. Oslo: Gyldendal Akademisk.
Funksjonell residualkapasitet
Funksjonell residualkapasitet er volumet som er igjen i lungene etter en vanlig (ikke-forsert)
ekspirasjon. Funksjonell residualkapasitet er gitt ved summen av ekspiratorisk reservevolum og
residualvolum.
Total lungekapasitet
Den totale lungekapasiteten er volumet av all luften som er i lungene, det vil si summen av forsert
vitalkapasitet og residualvolum. Residualvolumet er luft som til enhver tid befinner seg i lungene,
som det ikke er mulig å ekspirere.
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For å kunne nyttiggjøre seg proteiner i maten blir det under fordøyelsen skilt ut et bredt sett med
proteaser i magetarmkanalen. Pepsin er en slik protease.
Hvor og hvordan klargjøres den aktive formen av denne proteasen?
A I øvre del av tynntarmen, der den aktiveres av andre proteaser fra pankreas
B X I magesekkens corpusdel, der den aktiveres av lav pH
Pepsin produseres i hovedceller ("chief cells") i magesekkens corpusdel og skilles ut som
proenzymet pepsinogen. Der aktiveres det ved at H+ ioner (lav pH) gir autokatalyse slik at en del
av proteinet spaltes av og det aktive pepsin-enzymet dannes. Kilde: Sleisenger and Fordtran's
"Gastrointestinal and Liver Diseases", 8. utgave 2006, kap 97. Vander's "Human Physiology, 11.
utgave 2008, kap 15.
C I magesekkens antrumdel, der den aktiveres av høy pH
D I nedre del av tynntarmen, der den aktiveres av andre proteaser i slimhinnen
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Leverencefalopati (hepatisk koma) er en potensielt livstruende tilstand som kan oppstå ved svært
redusert leverfunksjon, hvor leveren ikke klarer å håndtere ammonium i blodet godt nok.
Hvordan omdanner leveren dette giftige stoffet?
A X Ved urea-syklus
Den viktigste kilden til sirkulerende ammoniakk er bakterielle nedbrytningsprodukter i tarmen som
via portavenen fraktes til leveren. Der håndteres det meste i levercellene som via via urea-syklus
omdanner ammonium til det vannløselige ufarlige karbamid eller urea som skilles ut i nyrene.
Kilder: "Medical Biochemistry", Baynes, Dominiczak. 1999, kap 18+27. Vander's "Human
Physiology", 11. utgave 2008, kap 3, seksjon E.
B Ved cori-syklus
C Ved krebs-syklus
D Ved β-oksidasjon
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Under normale forhold lagrer galleblæren galle mellom måltidene, og ved fødeinntak tømmes gallen
med store mengder gallesyre ut i tarmen. Hvilken del av fordøyelsesprosessen er gallesyrene viktigst
for?
A

Fordøyelse av proteiner
Ingen rolle her
B X Fordøyelse av fett
Gallesyrer emulgerer fett og gjør spaltingsprosessen (spesielt pankreatisk lipase) mer effektiv, i
tillegg holder gallesyrer fettstoffer og spaltingsprodukter i vandig løsning ved å danne miceller
C Fordøyelse av fiberstoffer
Ingen rolle her
D Fordøyelse av karbohydrater
Ingen rolle her
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En 54 år gammel mann kommer til legekontoret ditt. Han har den siste tiden følt seg svært dårlig, og
han har vært både svimmel og kvalm. Han har også hatt magesmerter og han har mistet matlysten.
Likevel har magen hovnet opp og blitt større. Du ser at han er gul på øynene og i huden. Ved
gastroskopi viser det seg at mannen har åreknuter i spiserøret, såkalte øsofagusvaricer. Mannen har
et normalt kosthold og han bor alene. I løpet av konsultasjonen kommer det fram at mannen har et
høyt alkoholforbruk.
Hva kan forklare mannens gulfarge?
A

Opphopning av biliverdin i blodet
Biliverdin er et nedbrytningsprodukt av hemoglobin og har grønnlig farge
B Opphopning av sterkobilin i blodet
Sterkobilin oppstår i avføring og finnes ikke i blod
C Økt gallesekresjon
Vil ikke gi gulfarge eller de andre funnene.
D X Opphopning av bilirubin i blodet
Mannen lider av leverchirrose, og dette har ført til parenkymatøs gulsott (ikterus). Ved
parenkymatøs gulsott er levercellenes evne til å skille ut konjugert bilirubin i gallen nedsatt, og
dette fører til at bilirubinet overføres til blodet og gir huden og øynene en gulaktig fargenyanse.
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Koagulasjonsforstyrrelse med økt tendens til blødning kan skyldes leversvikt.
Hva er den viktigste bakenforliggende grunnen til det?
A
B
C
DX

Økt filtrering av koagulasjonsfaktorer i leveren
Økt metabolisering av koagulasjonsfaktorer i leveren
Redusert lagring av koagulasjonsfaktorer i leveren
Redusert produksjon av koagulasjonsfaktorer i leveren
Leveren produserer (syntetiserer) store mengder ulike kategorier plasmaproteiner, deriblant
mange faktorer viktige for hemostase og balansen med fibrinolyse. Leversvikt gir en generell
syntesesvikt, og derfor også en svikt i syntese av mange koagulasjonsfaktorer. Måling av disse i
form av måling av INR brukes sammen flere andre prøver for å vurdere leverfunksjon. Kilder:
Sleisenger and Fordtran's "Gastrointestinal and Liver Diseases", 8. utgave 2006, kap 69.
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Nedre øsofageale sfinkter (LES) er nøye regulert av det autonome nervesystemet. Rundt
lukkemuskelen er det enteriske fibre med acetylkolin og nitrogenmonoksyd som signalsubstanser. Ved
en bestemt sykdom (akalasi) degenererer først fibrene som har nitrogenmonoksyd, og deretter fibrene
som har acetylkolin som transmittorsubstans. Hvilken av disse beskrivelsene av funksjonen i LES er
riktig?
A

Først kommer manglende hviletonus i LES
Feil, også her er acetylkolin viktigst for å opprettholde tonus
B Først kommer dårlig sammentrekning av LES
Feil, dette ivaretas av fibre med acetylkolin som transmittorsubstans og disse forsvinner sist
C X Først kommer dårlig relaksasjon av LES
Riktig svar. NO-erge fibre er den viktigste mekanismen for relaksasjon av LES
D Denne prosessen påvirker ikke LES
Helt feil, summen av LES-aktivitet beror på balansen mellom acetylkolin og nitrogenmonoksyd
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Magesaften er en etsende væske. Hvilke slimhinner tolererer magesaft?
A

Spiserør og magesekk
spiserør tåler lite magesaft, det kan bli betennelse (øsofagitt), sårdannelse (ulcus) eller metaplasi
(Barretts øsofagus)
B X Magesekk og bulbus duodeni
det blir ikke sårdannelse her med mindre syreproduksjonen øker eller forsvarsmekanismene
svekkes.
C Spiserør, tolvfingertarm og magesekk
spiserør og duodenum nedenfor bulbus tåler i mindre grad magesaft
D Magesekken
også bulbus duodeni er syrebestandig
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Hvilken type perifere sensoriske nervefibre leder signaler fra varmereseptorer i huden?
A

Aα-fibre (tykke myeliniserte fibre)
Disse fibrene leder signaler fra propioseptorer.
B Aβ-fibre (middels tykke, myeliniserte fibre)
Disse fibrene leder signaler fra mekanoreseptorer i huden.
C Aδ-fibre (tynne, myeliniserte fibre)
Disse fibrene leder signaler fra kulde- og smertereseptorer i huden
D X C-fibre (tynne, umyeliniserte fibre)
Disse fibrene leder signaler fra varme- og smertereseptorer i huden.
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Nerveceller har et negativt hvilemembranpotensial.
Hvilke ioner er særlig viktige for dette membranpotensialet?
Na+ og ClNa+ er riktig, men Cl- har liten betydning for hvilemembranpotensialet.
B Na+ og Ca2+
Na+ er riktig, men i hvile er cellemembranen i liten grad permeabel for Ca2+.
C K+ og ClK+ er riktig, men Cl- har liten betydning for hvilemembranpotensialet til cellen.
D X K+ og Na+
Når nerveceller ikke mottar synaptiske påvirkninger er deres cellemembran særlig permeabel for
K+-ioner og, i mindre grad, Na+ ioner. Disse ionene og deres likevektspotensial er derfor
avgjørende for hvilemembranpotensialet. Cellemembranen er også permeabel for Cl-, men
likevektspotensialet for Cl- ligger nært hvilemembranpotensialet og Cl- bidrar derfor i liten grad til
cellens hvilemembranpotensial.
A
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Hva innerveres av gamma-motornevroner?
A

Ekstrafusale muskelfibre
Ekstrafusale muskelfibre innerveres av alfa-motornevroner.
B Senespolen (Golgis seneorgan)
Senespolen har sensorisk og ikke motorisk innervasjon.
C Meissnerlegemer
Dette er en type hudreseptor.
D X Intrafusale muskelfibre
Gamma-motornevronene innerverer intrafusale muskelfibre og justerer muskelspolens følsomhet
slik den fungerer for ulike muskellengder.
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Når et aksjonspotensial kommer til aksonterminalen åpnes presynaptiske ionekanaler, noe som
resulterer i frigjøring av nevrotransmitter i synapsen.
Hvilken type ionekanaler er dette?
A
B
C
DX

Spenningsstyrte K+-kanaler
Spenningsstyrte Cl--kanaler
Spenningsstyrte Na+-kanaler
Spenningsstyrte Ca2+-kanaler
Spenningsstyrte Ca2+-kanaler er riktig. Spenningsstyrte Na+-kanaler er og K+ kanaler er viktig
for aksjonspotensialet og hvilemembranpotensialet, men ikke for nevrotransmitterfrigjøring. Ved
Lambert-Eaton syndrom angripes disse presynaptisk spenningsstyrte Ca2+-kanalene.
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Hvilket svaralternativ nedenunder kjennetegner best allmennlegens arbeidsmetoder - sammenlignet
med (organ)spesialisters?
A
B
C
DX

Tilgang til mye utstryr og lite diagnostisk usikkerhet
Jobber med/ i en pasientgruppe med høy forekomst av sykdom
Omfattende undersøkelser ved første møte for å avklare mest mulig
Kjenner ofte pasientene fra før
Sammenlignet med spesialister - kjenner allmennlegen/fastlegen ofte mange av pasientene fra
før -- og har mulighet til å etablere en kontinuerlig relasjon gjennom sitt personlige listeansvar
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Hvilke av følgende kjennetegn karakteriserer en pasient-sentrert kommunikasjon?
A Legen bør ikke involvere pasienten for mye ettersom det ofte tar alt for lang tid
B X Legen bør aktivt forsøke å få frem og ta utgangspunkt i pasientens agenda
Dette er et av flere punkter som karakteriserer pasient senttert metode - i tillegg til å involvere
pasienten, strebe etter felles forståelse og partnerskapsmodellen. I denne modellen vil man også
aktivt forsøke å få frem evt underliggende følelser som bekymring, uro etc.
C Legen har fagkunnskap og bør ta beslutninger uavhengig av hva pasienten mener
D Legen forsøker å unngå at det blir for mye følelser i konsultasjonen da det ofte forstyrrer
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Ved en eksamen i Nidarøhallen en varm maidag klaget flere av kandidatene over hodepine. Det var 5
av 95 som hadde hodepine rett før eksamenen, mens det var 15 som hadde det rett etter.
Hva er prevalensen av hodepine og hvordan regnes den ut?
A

Andelen syke på et gitt tidspunkt som regnes ut som antallet syke delt på antallet friske da
eksamenen startet
Nei, prevalensen regnes ut som andelen syke delt på antallet individer i populasjonen, ikke
antallet friske
B X Andelen syke på et gitt tidspunkt som regnes ut som antallet syke delt på antallet individer
Det er nettopp det som er prevalensen
C Andelen nye sykdomstilfeller i perioden som regnes ut som antallet syke delt på antallet friske da
eksamenen startet
Nei dette er definisjonen av insidens
D Andelen nye sykdomstilfeller i perioden som regnes ut som antallet syke delt på antallet individer
Nei, dette er definisjonen av insidens, men med feil utregning iforhold til insidens
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I forebyggende helsearbeid er det viktig å vite hvilke tiltak som virker. Hva er den mest
kostnadseffektive strategien for å forebygge helseskader som følge av alkoholbruk i befolkningen?
A Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
B Bygge ut bedre omsorg for rusmisbrukere
C X Begrense tilgangen på alkohol i samfunnet
Massestrategi er mest effektiv
D Screeningprogram for å finne fram til potensielle alkoholmisbrukere tidlig
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115
Den globale folkehelse er langt bedre enn før, vi er betydelig friskere i dag enn for noen ti-år siden.
Bedringen av folkehelsen skyldes bedret generell levestandard, bedre ernæring , utdanning/
opplysning o.a., men også medisinen har bidratt til bedret folkehelse. Det er spesielt to medisinske
fremskritt som har æren for bedringen av den generelle globale folkehelse. Hvilke?
A
BX
C
D

Vaksiner og insulin
Vaksiner og antibiotika
Vaksiner og prevensjonsmidler
Vaksiner og anestesi
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116
Hvordan defineres en asylsøker?
A En person som på egen hånd kommer til Norge og ber om opphold
B X En person som på egen hånd kommer til Norge og ber om beskyttelse og anerkjennelse som
flyktning
2 grupper kommer til Norge motivert av behov for beskyttelse, flyktninger (kvoteflyktninger/
overføringsflyktninger) som ofte er medisinsk utredet/behandlet i flyktningeleir og bosettes direkte
i en kommune (alt er forberedt inkl. helsetjeneste), og de som kommer på egen hånd :asylsøkere,
som henvises til mottak, ansvar for nødvendig helsetjeneste i mottak ligger hos vertskommunen.
C En person med behov for beskyttelse som overføres til Norge etter å ha fått status som flyktning
D En person med behov for bekyttelse som har slektninger med flyktningestatus i Norge
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Testen har 116 oppgaver. På utskriftstidspunktet var 0 oppgaver blitt trukket og det var gjort
fasitendringer på 0 oppgaver.
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