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1
Aksonene fra ganglieceller i retina danner sine synapser utenfor retina.
Hvor skjer dette for de fleste cellene?
A Chiasma opticum
B Colliculus superior
C X Corpus geniculatum laterale
De aller fleste gangliceller i retina har sine synapser i corpus geniculatum laterale.
D Colliculus inferior
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2
I løpet av menstruasjonssyklus endrer endometriekjertlene utseende.
Hva kjennetegner endometrium i proliferasjonsfase?
A Kjertlene er vide og rette og det er subnukleære vakuoler
B Kjertlene er slyngede og det er rikelig med mitoser i epitelet
C X Kjertlene er trange og rette og i stroma er det spiralarterier
I proliferasjonsfasen er kjertlene rette og trange. Epitelcellene på overflaten og i kjertlene, samt
cellene i stroma prolifererer. Spiralarterier vokser inn i stroma. I sekresjonsfase er kjertlene
slyngede og dilaterte. i tidlig sekresjonsfase er det subnukleære vakuoler.
D Kjertlene er hyperplastiske og det er ofte atypi i epitelcellene
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3
Glandula thyreoidea er bygget opp av follikler som er kledd med en rad kubisk epitel. Folliklene er fylt
med kolloid.
Hvilke celler finner man i det interstitielle vevet mellom folliklene?
A

Eosinofile celler som produserer thyreoideastimulerende hormon (TSH)
TSH produseres i hypofysen
B Hovedceller som produserer parathormon (PTH)
Disse finnes i parathyroidea
C Kjertelceller som produserer tyreoglobulin
Tyreoglobulin produseres i follikkelepitelet
D X Parafollikulære celler (C-celler) som produserer kalsitonin
Dette er riktig svar
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Nefronet er den funksjonelle enheten i nyren.
Hva består denne enheten av?
A Glomeruli og juxtaglomerulært apparat
B Glomeruli og samlerør
C X Glomeruli og tubulusapparat
Nefronet er den funksjonelle enheten i nyren og er bygget opp av glomeruli og tubulusapparatet,
altså er dette svaralternativet riktig.
D Glomeruli og vasa recta
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5
Assistert befruktning leder innimellom til samfunnsemessige diskusjoner rundt hvem og hva en mor og
en far egentlig er. Mens assistert befruktning er regulert i Bioteknologiloven, så er foreldreskap i
utgangspunktet regulert i Barneloven.
Hvem regnes egentlig som mor til et barn etter assistert befruktning i norsk lovgivning?
A

Den som har inngått en privat kontrakt om at hun skal bli mor til barnet
Nei, ingen slike avtaler er bindende
B X Den som har født barnet
Ja, dette er definisjonen i barneloven.
C Den som lever sammen med far til barnet
Nei. Det motsatte er tilfellet - farskap kan defineres slik, men ikke morskap.
D Den som eggcellen stammer fra
Nei. Den som bærer frem barnet er barnets mor, selv om egget kommer fra en annen kvinne.
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6
En mann på 75 år oppsøker deg som fastlege. Han klager på at han våkner tidlig på morgenen, gjerne
rundt kl 5, og sovner ofte etter 21-nyhetene på TV2. Han ønsker hjelp så han kan sove minst til kl 6.
Hva er det første tiltaket du vil gjøre?
A
B
C
DX

Gi råd om bruk av dagslyslampe
Henvise til polysomnografi (PSG)
Forskrive sovetabletter med lang halveringstid
Gi ham søvndagbok og ny time
Viktig med tilstrekkelig informasjon om søvn før evt videre utredning og tiltak, søvnregistrering
gjøres i første om gang med en søvndagbok. Ikke grunnlag for objektive regisreringer av søvn ut
fra foreliggende informasjon.
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Abortloven i Norge har stor oppslutning i samfunnet. Likevel er det enkelte spørsmål i abortloven som
stadig vekker debatt. Høsten 2018 oppsto det en stor offentlig debatt rundt paragraf 2c.
Hva sier egentlig denne paragrafen i abortloven?
A

At abort kan innvilges i nemnd dersom kvinnens livssituasjon blir vanskelig
Nei dette er 2b
B At abort kan innvilges i nemnd dersom kvinnen er psykisk utviklingshemmet
Nei dette er 2e
C At abort kan innvilges i nemnd dersom kvinnens liv står i fare
Nei dette er 2a
D X At abort kan innvilges i nemnd dersom det er fare for at barnet kan få alvorlig sykdom
Ja dette er den omstridte 2c som er sentral i debattene rundt fosterdiagnostikk og nemndbestemt
abort, og som i 2018 utløste flere store demonstrasjonstog
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Fire ulike personer kan beskrives på følgende måte: 1. En mann (18 år) er utadvendt, selskapelig, liker
omgang med jevnaldrende og misliker å være alene. 2. En dame (66 år) er svært forsiktig og bekymret
for alt som er nytt, liker ikke alle forandringer som skjer i samfunnet og har mye bekymringer og uro i
kroppen. 3. En dame (54 år) er svært pliktoppfyllende og målorientert, har høy grad av disiplin og
selvkontroll og høy arbeidskapasitet. 4. En mann (32 år) er kreativ, har mange interesser og sysler, er
nysgjerrig på mange ting og har mange ideer og god fantasi.
Ut fra Femfaktormodellen for personlighetstrekk (Big Five), hvilken kombinasjon av
personlighetstrekk er særlig fremtredende hos personene som er beskrevet?
A 1. Vennlig - 2. Ekstrovert - 3. Nevrotisk - 4. Nyhetssøkende
B X 1. Ekstrovert - 2. Nevrotisk - 3. Kontrollert - 4. Åpen for ideer
Beskrivelsene er karakteristiske for personlighetstrekkene Ekstrovert- Nevrotisisme- Kontroll/
planmessighet- Åpenhet for ideer. varme, intelligent og nyhetssøkende er ikke personlighetstrekk
i Big Five
C 1. Introvert - 2. Nevrotisk - 3. Kontrollert - 4. Intelligent
D 1.Ekstrovert - 2. Introvert - 3. Nevrotisk - 4. Kontrollert
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9
Blodtrykksreguleringen er kompleks og skjer blant annet via baroreseptorer i sinus caroticus.
Gjennom hvilken nerve går de visceralt afferente fibrene i denne reflekssløyfen?
A
B
C
DX

N. hypoglossus
N. accessorius
N. vagus
N. glossopharyngeus
Strekkreseptorer i sinus caroticus eksiterer fibre i sinusgrenen av glossofaryngeusnerven (IX.
hjernenerve).
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«Alderskriteriet» er aldersgrensen for et tilbud av fosterdiagnostikk til gravide. Norge har fremdeles et
alderskriterium for hvem som skal få KUB-test (kombinert ultralyd og blodprøve) og eventuelt NIPT
(non-invasiv-prenatal test).
Hva er denne aldersgrensen?
A
B
C
DX

40 år
33 år
35 år
38 år
Ja Norge har hatt en aldersgrense på 38 år siden fostervannsprøvene ble tilbudt tidlig på 1980tallet. Mange andre land valgte 35 år lenge, men i dag er det de færreste som har noe
alderskriterium lengre.
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Hallusinasjoner kan være symptom på alvorlig sinnslidelse.
Hvilken type opplevelse kan være et slikt symptom?
A

Skvetter til ved svake lyder som andre ikke reagerer på
Sterkere reaksjon på reelle lyder
B X Råtten lukt som andre ikke merker
Sanseopplevelse uten reelt stimulus er hallusinasjon
C Mener at andre spionerer på ham
En forestilling
D Tror man ser farlige skapninger i en mørk skog
Illusjoner
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En 21 år gammel student oppsøker deg og forteller at han ser dårligere. Forandringene har kommet i
løpet av høsten. På nært hold ser han klart, men på avstand blir alt tåkete og uskarp.
Hva er mest sannsynlig årsak til synsnedsettelsen, og hvordan kan han få rettet opp dette?
A X Myopi. Du ber han gå til optiker og få korreksjon med konkave linser
Riktig svar. Det er ikke uvanlig å bli mer nærsynt i tenårene og tidlig voksen alder. Spredelinser vil
flytte bildet lenger bakover til netthinnen.
B Presbyopi. Du ber han gå til optiker og få korreksjon med konvekse linser
Feil. Ved alderslangsyn vil lesesynet bli uklart og man må holde boka lenger unna øyet for å se
klart. Konvekse linser vil hjelpe.
C Astigmatisme. Du ber han gå til optiker og få sylinderglass eller toriske linser
Feil. Ved skjeve hornhinner blir gjerne synet uklart på nært hold og på avstand. Det er mindre
vanlig å utvikle skjeve hornhinner enn myopi i ungdomsårene.
D Hypermetropi. Du ber han gå til optiker og få korreksjon med konvekse linser
Feil. Ved hypermetropi ser man uklart både på nært hold og på avstand. Samlelinser vil flytte
fokus lenger fremover til netthinnen.
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Hva er hovedproduktet som skilles ut fra de cellene som er markert med grønn, stiplet linje?
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A Kortisol
B Østradiol
C X Testosteron
Leydigcellene produserer androgener, først og fremst testosteron
D Progesteron
000015ce284fa76b05
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Bildet viser et histologisk snitt farget med hematoxylin og eosin. Forstørrelse 40x.
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Hvilket organ er dette?
A Thymus
B Lymfeknute
C X Milt
Rød og hvit pulpa. Rød pulpa består av mye blod (rød), mens hvit pulpa hovedsakelig består av
leukocytter (hvite blodlegemer) i form av lymfocytter. Det sees også noen større blodkar i hvit
pulpa.
D Beinmarg
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Aldringsprosessen foregår i alle mennesker.
Hvordan karakteriseres denne prosessen best?
A

En serie programmerte endringer i kroppen som er lite påvirkbare av ytre faktorer
Tidligere teorier om at aldring er en programmert prosess er forlatt. Det er nå enighet om at
aldring ikke er en programmert prosess.
B Medfødte genetiske forskjeller som utgjør den mest avgjørende faktoren for enkeltmenneskers
levealder
Bare 20-30% av forskjellene i livslengde mellom mennesker skyldes medfødte genetiske
forskjeller. Forskjeller i levealder skyldes altså hovedsaklig andre forhold.
C X Underliggende cellulære prosesser som foregår i ulikt tempo hos forskjellige mennesker
Mennesker eldes i forskjellig tempo; de cellulære prosessene som er underliggende for aldring
foregår hos alle, men hastigheten på prosessene kan variere fra individ til individ.
D Et tap av funksjon i kroppen som skyldes summen av slitasje og sykdom
Selv under optimale livsbetingelser og fravær av sykdom vil aldringsprosessen likevel endre
mennesket. Det er ikke mulig å unngå aldringsprosessen.
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Barseltårer kan forekomme etter en fødsel og viser seg vanligvis ved at barnets mor gråter mer enn
vanlig 2-4 dager etter at barnet er født.
Er dette vanligvis et uttrykk for andre psykiske lidelser og i tilfelle hvilke(n)?
A

Barseltårer er et tidlig symptom på fødselspsykose
Barseltårer er et normalfenomen som de fleste nybakte mødre opplever 2-4 dager etter fødsel.
Hvis kvinnen fortsetter å gråte over flere uker samt at kvinnen utvikler flere andre symptomer kan
dette være tegn på fødselsdepresjon.
B Barseltårer er et tidlig symptom på fødselsdepresjon
Barseltårer er et normalfenomen som de fleste nybakte mødre opplever 2-4 dager etter fødsel.
Hvis kvinnen fortsetter å gråte over flere uker samt at kvinnen utvikler flere andre symptomer kan
dette være tegn på fødselsdepresjon.
C Barseltårer øker risikoen for varig nedsatt omsorgsevne
Barseltårer er et normalfenomen som de fleste nybakte mødre opplever 2-4 dager etter fødsel.
Hvis kvinnen fortsetter å gråte over flere uker samt at kvinnen utvikler flere andre symptomer kan
dette være tegn på fødselsdepresjon.
D X Barseltårer er et normalfenomen og skal ikke utredes videre
Barseltårer er et normalfenomen som de fleste nybakte mødre opplever 2-4 dager etter fødsel.
Hvis kvinnen fortsetter å gråte over flere uker samt at kvinnen utvikler flere andre symptomer kan
dette være tegn på fødselsdepresjon.
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En kvinne kommer til helsestasjonslegen med sin baby på 6 uker. Hun sier at babyen sover mye og
ikke liker å se på henne. Kvinnen er mimikkfattig og sier at det var mye tyngre å bli mor enn hun
trodde. Kvinnen sier hun gråter mye og føler seg trist. Hun håndterer babyen forsiktig, ser ikke på
babyen og snakker ikke til babyen under konsultasjonen. Babyen lager lite lyder og har lite variasjon i
sine ansiktsuttrykk.
Hva er viktig for legen å fokusere på under en slik konsultasjon?
A

Legen bør kartlegge kvinnens sosiale nettverk og henvise henne til et distriktspsykiatrisk senter
Det kan være relevant å kartlegge mors nettverk, men det aller viktigste er å kartlegge både mor
og barns psykiske helse under konsultasjonen. For å kunne henvise til DPS hvis dette blir aktuelt
trengs det en henvisning som inneholder mer enn informasjon om sosialt nettverk. Det er ikke
sikkert at denne kvinnen trenger hjelp fra DPS, kan hende at det holder med noen støttesamtaler i
førstelinjen.
B Legen bør kartlegge risikofaktorer for fødselsdepresjon og angst hos kvinnen
Viktig å kartlegge risikofaktorer hos mor. Men det er i vignetten beskrevet bekymringsfull atferd
hos barnet og i samspillet mellom mor og barn, dette bør legen også kartlegge og avklare om det
er behov for tiltak snarlig pga både barnets og mors psykiske helse. 1 måned er for lang tid å
vente, viktig å iverksette tiltak med videre kartlegging hos lege eller andre instanser før det har
gått en måned.
C X Legen må kartlegge kvinnens og barnets psykiske helse og vurdere behov for akutt behandling
Viktig å kartlegge risikofaktorer både hos mor og barn. Mulige vansker i samspillet på et så tidlig
tidspunkt i et barns liv kan få meget store konsekvenser og det er viktig at man iverksetter tiltak
med en gang hvis det er bekymring for mors psykiske helse samt barnets sosio-emosjonelle
utvikling. Det er også anbefalt å sjekke mht fødselsdepresjon på 6 ukers kontroll da det er et
tidspunkt der man kan fange opp symptomer.
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Barns evne til å forstå egne og andres emosjoner har betydning for deres psykiske helse, hvor godt de
lærer og evnen til å inngå i sosiale relasjoner. Emosjonell forståelse er en av tre sosio-emosjonelle
ferdigheter som utgjør definisjonen av barns emosjonelle kompetanse.
Hva er de andre to sosio-emosjonelle ferdighetene?
A

Evne til å utrykke og redusere emosjoner
Å ha god emosjonell kompetanse innebærer at man har kompetanse både på å forstå sitt eget
emosjonelle liv samt andres emosjoner, og i tillegg til denne forståelsen kommer god kompetanse
på regulering av emosjoner og det å kunne uttrykke emosjoner.
B X Evne til å utrykke og regulere emosjoner
Å ha god emosjonell kompetanse innebærer at man har kompetanse både på å forstå sitt eget
emosjonelle liv samt andres emosjoner, og i tillegg til denne forståelsen kommer god kompetanse
på regulering av emosjoner og det å kunne uttrykke emosjoner.
C Evne til å fortrenge og sette ord på emosjoner
Å ha god emosjonell kompetanse innebærer at man har kompetanse både på å forstå sitt eget
emosjonelle liv samt andres emosjoner, og i tillegg til denne forståelsen kommer god kompetanse
på regulering av emosjoner og det å kunne uttrykke emosjoner.
D Evne til å inngå i sosialt samspill og sette ord på emosjoner
Å ha god emosjonell kompetanse innebærer at man har kompetanse både på å forstå sitt eget
emosjonelle liv samt andres emosjoner, og i tillegg til denne forståelsen kommer god kompetanse
på regulering av emosjoner og det å kunne uttrykke emosjoner.
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Trimetoprim er et mye brukt legemiddel ved bakterielle infeksjoner.
Hva er dette middelets virkningsmekanisme?
A Det virker ved å ødelegge bakterienes cellevegg
B Det virker ved å blokkere produksjonen av RNA fra DNA
C X Det virker ved å blokkere bakterienes folsyresyntese
Dette er et faktaspørsmål og trenger ingen nærmere forklaring.
D Det virker ved å hemme proteinsyntesen på ribosomene
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To viktige egenskaper kjennetegner et legemiddel med agonistisk virkning.
Hvilke egenskaper er det?
A Det binder på reseptor, men utøver ingen egeneffekt
B Det binder ikke på reseptor og utøver ingen egeneffekt
C X Det binder på reseptor og utøver en egeneffekt
Riktig svar
D Det binder ikke på reseptor, men utøver en egeneffekt
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Hepatisk legemiddelmetabolisme beskrives ofte som bestående av to faser; fase I og fase II. Fase IImetabolisme innebærer en bestemt type biokjemisk modifiksjon av legemidlet.
Hva kalles denne prosessen?
A Metylering
B X Konjugering
Riktig svar
C Glukuronidering
D Polarisering
000015ce284fa76b05
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Meldesystemet for legemiddelbivirkninger er et såkalt spontanrapporteringssystem, hvor
helsepersonell anmodes om å innrapportere nye og alvorlige bivirkninger. Det er stor grad av
usikkerhet og variabilitet knyttet til forsøk på å tallfeste omfanget av hva som rapporteres relativt til hva
som faktisk forekommer, men man regner med at rapporteringssystemet har store huller.
Hvor stor prosent av det reelle antallet bivirkninger regner man med at blir innrapportert?
A <1 %
B X 1 - 10 %
Riktig svar
C 20 - 30 %
D 40 - 60 %
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Et legemiddelmolekyls evne til uspesifikt å krysse biologiske membraner og derved bli gjenstand for
passiv diffusjon i kroppen, forutsetter at molekylet har bestemte fysikalsk-kjemiske egenskaper. Det er
spesielt fire slike egenskaper som er viktige.
Hvilke egenskaper er dette?
A X Molekylet må være lite, i noen grad være vannløselig, i noen grad være fettløselig og foreligge i
uladet (ikke-ionisert) form
Korrekt svar
B Molekylet må være lite, i noen grad være vannløselig, være syrestabilt og foreligge i uladet (ikkeionisert) form
C Molekylet må være lite, i noen grad være vannløselig, ha et lite distribusjonsvolum og foreligge i
uladet (ikke-ionisert) form
D Molekylet må være lite, være høygradig proteinbundet, være fettløselig og foreligge i uladet (ikkeionisert) form
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Legemidlene som er oppført i «Felleskatalogen over farmasøytiske preparater markedsført i Norge» er
organisert etter et bestemt hierarkisk system som blant annet tar hensyn til terapikategorier, kjemiske
egenskaper og anatomisk lokalisasjon.
Hva kalles dette systemet?
A
B
C
DX

ACT-systemet (Anatomic-Chemical-Therapeutic)
CAT-systemet (Chemical-Anatomic-Therapeutic)
TAC-systemet (Therapeutic-Anatomic-Chemical)
ATC-systemet (Anatomic-Therapeutic-Chemical)
Korrekt svar.
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Moren til en 15 år gammel jente kommer til deg som fastlege. Hun uttrykker bekymring for datteren, og
sier at datteren avviser henne mer enn før. Datteren tøyer også grenser mer enn før, og humøret
svinger opp og ned. Videre har hun fått nye venner som mor ikke kjenner, og hun er ofte sent i seng
om kvelden. Moren synes situasjonen er vanskelig og ønsker råd.
Hvilke(t) råd bør du gi moren?
A

Endrede relasjoner til foreldre og venner som beskrevet her kan være et tidlig tegn på mer alvorlig
psykisk sykdom. Datteren bør derfor tas inn til en egen samtale og kartlegges for psykiske lidelser

B

Søvnvansker er assosiert med psykiske lidelser og skal tas alvorlig. Endring i søvnmønster som
beskrevet her, bør ytterligere kartlegges og behandles
C X Hyppige humørsvingninger er typiske utviklingstrekk for ungdom. Det er derfor riktig å normalisere
tilstanden, og heller be henne ta kontakt pånytt senere dersom hennes bekymring øker
Lavere impulskontroll enn voksne, og hyppige humørsvingninger er begge typiske utviklingstrekk
for ungdom. Lav impulskontroll antas å være assosiert med at prefrontal cortex ikke er fullt utviklet
hos ungdom. Dette svaret er riktig
000015ce284fa76b05
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Barn med Downs syndrom har økt risiko for flere spesifikke medfødte misdannelser.
Hva anbefales det at alle disse barna blir undersøkt for i nyfødtperioden?
A X Hjertefeil
Dette skjer idag rutinemessigt på alle barn med trisomi 21 i nyfødtalder
B Osteoporose
Ikke aktuellt
C Søvnforstyrrelser
Ikke aktuellt i nyfødtalder
D Kognitiv funksjon
Ikke aktuellt i nyfødtalder
000015ce284fa76b05
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Når man skal undersøke et barn eller en ungdom med tanke på psykisk helse, er det aktuelt å ta
utgangspunkt i en bio-psyko-sosial årsaksmodell, som for eksempel den såkalte Firfotmodellen.
Hvilke hovedelementer undersøker man ved denne modellen?
A

S: Sykdom U: Utdanningsnivå P: Psykose O: OCD (tvangslidelse)
I tillegg til psykiske varselssymptomer, undersøker man med firfotmodellen;
S: Symptomer, U: Utviklingsnivå, P: Personlige egenskaper, O: Oppvekstmiljø
Dette svaret er derfor feil
B X S: Symptomer, U: Utviklingsnivå, P: Personlige egenskaper, O: Oppvekstmiljø
I tillegg til psykiske varselssymptomer, undersøker man med Firfotmodellen;
S: Symptomer, U: Utviklingsnivå, P: Personlige egenskaper, O: Oppvekstmiljø
Riktig svar
C S: Sykdommer U: Utviklingsnivå, P: Post traumatisk stress lidelse O: Organstatus
I tillegg til psykiske varselssymptomer, undersøker man med Firfotmodellen;
S: Symptomer, U: Utviklingsnivå, P: Personlige egenskaper, O: Oppvekstmiljø
Dette svaret er derfor feil
D S: Synlige arr U: Utviklingsnivå P: Paranoid beredskap O: Omgivelser
I tillegg til psykiske varselssymptomer, undersøker man med Firfotmodellen;
S: Sykdommer U: Utviklingsnivå, P: Post traumatisk stress lidelse O: Organstatus
Dette svaret er derfor feil
000015ce284fa76b05
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Biotilgjengelighet av et legemiddel er avhengig av administrasjonsmåte. Det finnes mange måter å
tilføre pasienter legemidler på. Kun en av disse administrasjonsmåtene resulterer i en
biotilgjengelighet som per definisjon er lik 100%.
Hvilken administrasjonsmåte er dette?
A
B
C
DX

Intramuskulær administrasjon
Peroral administrasjon
Administrasjon direkte i biofasen
Intravenøs administrasjon
Korrekt svar
000015ce284fa76b05
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Du har sommerjobb på en ferieklubb med barn som går både i barnehage/førskole og barneskole. Du
og en gutt på ferieklubben gjør et eksperiment med vann i glass, og det er tydelig at han har forstått
prinsippet med konservering. Du gir han en oppgave han skal løse: ”Erik er høyere enn Frank. Daniel
er høyere enn Erik. Hvem er høyest?”. Gutten klarer å løse oppgaven.
Hvilket av Piagets utviklingsstadier befinner gutten seg i?
A

Konkret operasjonell stadiet
Har konservering, men vil ikke klare oppgaven. Oppgaven som ble gitt til gutten krever abstrakt
tenkning, eller tenkning om tenkning. Dersom gutten fysisk hadde sett de 3 personene, ville han
kunne ha svart på oppgaven.
B Sensomotorisk stadiet
Har ikke konservering
C Pre-operasjonell stadiet
Har ikke konservering
D X Formell operasjonell stadiet
Har konservering, og vil klare oppgaven. Dette stadiet har abstrakt tenkning, eller tenkning om
tenkning. Vil kunne få opplysninger, klare å beholde opplysningene og tenke seg fram til det
riktige svaret.
Kilde: http://ndla.no/nb/node/16975?fag=8
http://omhelse.no/psykologi-i-sykepleien/piaget/det-formal-operasjonelle-stadiet-12-15-ar/
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Mange er bekymret for en økende forekomst av barnefedme.
Hva er forekomsten i vår del av verden og hvordan endrer den seg frem til ung voksenalder?
A X Forekomsten av er 3-4 % i barnealder og øker til ca 10% ved 20 års alder
Riktig
B Forekomsten er rundt 15 % i barnealder og er omtrent den samme ved 20 års alder
C Forekomsten er 10-12 % i barnealder og synker til ca. 5% ved 20 års alder
D Forekomsten er rundt 20% i barnealder og øker til ca. 25% ved 20 års alder
000015ce284fa76b05
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Du får inn en ung kvinne på fastlegekontoret. Hun har hyperemi og puss på venstre øye, og selv sier
hun at det klør og svir veldig. Du mener at hun har en bakteriell konjunktivitt og bestemmer deg for å
forskrive en antibiotikakur med øyedråper.
Hvilke to typer antibiotika bør du velge mellom?
A

Klindamycin og kloramfenikol
Man kan bruke kloramfenikol, men man vil ikke bruke klindamycin
B X Kloramfenikol og fusidinsyre
Ved øyeinfeksjoner, som klinikken tilsier, skal man i følge veilederen for antibiotikabruk i
primærhelsetjenesten enten bruke kloramfenikol eller fusidinsyre.
Kilde: http://www.pko-vestreviken.no/dokumenter/retningslinjerantibiotikakortversjon.pdf
C Klindamycin og erytromycin
D Doksysyklin og erytromycin
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En jente fødes til termin og på barnelegeundersøkelsen 6 timer etter fødselen hører barnelegen en
bilyd over hjertet. Det blir gjort en ultralyd av hjertet som viser en liten, åpenstående ductus arteriosus.
Hva er riktig informasjon til foreldrene ved et slikt funn?
A Barnet har en medfødt hjertefeil som sannsynligvis må opereres
B Barnet er friskt og har en fysiologisk bilyd over hjertet som ikke skal kontrolleres
C X Barnet er friskt og lukningen av ductus vil sannsynligvis skje spontant i løpet av 1-2 dager
Den normale omstillingen er at ductus arteriosus lukkes i løept av 1-2 dager etter fødsel.
D Barnet har en medfødt hjertefeil som krever innleggelse og observasjon i nyfødtavdeligen
000015ce284fa76b05
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Hvilken grovmotorisk ferdighet er forventet oppnådd ved 6 måneders alder?
A Drar seg til stående og krabber
B Gå med støtte
C X Støtte seg på strake armer i mageleie
Dette er forventet grovmotorisk milepæl ved 6 mnd alder, de andre alternativene er forventet
senere.
D Sitte uten støtte
000015ce284fa76b05
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Berit er 15 måneder gammel og veies og måles på helsestasjonen. Hun var født til termin og hadde
da vekt og lengde lik 75-percentilen. Fra kontrollen ved 6 måneder har hun gradvis falt av i
lengdevekst og ligger nå på 10-percentilen. Vekten har også falt en del av og ligger på 25-percentilen.
Midtforeldrehøyden er 173cm (mellom 75- og 90-percentil)
Hvordan vurderer du lengdeveksten hennes og hvordan begrunner du vurderingen?
A X Hun har patologisk lengdevekst siden hun ligger utenfor sitt genetiske potensiale
Det er vanlig med fall i vekst i perioden 6-18 måneder for å finne 'sin' percentil, men her har hun
falt til godt utenfor genetisk potensial og da er fallet patologisk stort.
B Hun har normal lengdevekst siden hun ligger godt over 3-percentilen
C Hun har normal lengdevekst siden det er lov å krysse percentiler i løpet av de første to leveår
D Hun har patologisk lengdevekst siden man ikke skal krysse så mange percentiler så tidlig
000015ce284fa76b05
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En kvinne med residiverende pneumokokk- og meningokokkinfeksjoner blir utredet for immunsvikt, og
man finner lave nivåer av komplementfaktor B.
Hvilken del av komplementsystemet rammes ved en slik immunsvikt?
A Klassisk aktiveringsvei
B Terminale del
C X Alternativ aktiveringsvei
I den alternative veien går C3 og B sammen i et kompleks, C3bBb, som er en C3-konvertase.
Kilde: Slade et. al. "Deficiency in complement factor B" New engalnd journal of medicine, 2013
D Lektin aktiveringsvei
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Hva er apoptose?
A En celles evne til å motstå toksisk påvirkning
B X En celles evne til å ødelegge seg selv
Riktig svar
C En celles evne til å reparere eksternt påførte skader
D En celles evne til ukontrollert cellevekst
000015ce284fa76b05
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Det varierer hva som regnes som alternativ medisin. En behandlingsform kan være del av det
etablerte helsevesen i ett land og alternativ medisin i et annet. Noen behandlingsteknikker har noe
vitenskapelig dokumentasjon mens andre mangler det fullstendig.
Hvordan har WHO definert alternativ medisin?
A

De behandlingsformer som har vært brukt lengst i hvert enkelt land
Det henger sammen med rett svar om at det er de behandlingsformer som ligger utenfor de
medisinske tradisjonene i landet, men er ikke rett
B De behandlingsformer som ikke er dokumentert vitenskapelig
mange mener at dette burde være definisjonen, men det er ikke en definisjon som brukes
C De behandlingsformer som brukes uten at legen får vite om det
Ingen betydning hva legen vet elle rikke
D X De behandlingsformer som ligger utenfor de medisinske tradisjonene i landet
Rett. Fordi det er så vanskelig å finne en definisjon som omhandler de faktiske behandlingene,
har man valgt å vektlegge den lokale situasjonen i de enkelte landene
000015ce284fa76b05
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En naiv B-celle aktiveres ved thymus-avhengig aktivering.
Hva karakteriserer antigenet som trigget aktiveringen?
A Antigenet er et polysakkarid
B Antigenet er et hapten
C X Antigenet er et protein
Siden T-hjelpeceller kun kan gjenkjenne peptider presentert på HLA, er antigenet nødt til å være
et peptid. Kilde: Stein "Thymus-independent and thymus-dependent responses to polysaccharide
antigens." Avsnitt: "Classification of antigens" Journal of infectious disease 1992
D Antigenet er et lipid
000015ce284fa76b05
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En mann (25 år) er forkjølet på grunn av en virusinfeksjon. En dendrittisk celle skal fremvise antigen
for CD8+ T-celler som ledd i forsvaret mot infeksjonen.
Hva er mekanismen for antigenpresentasjonen?
A

Internalisert virusantigen nedbrytes i et proteasom og presenteres for T-cellen i HLA klasse II som
følge av autofagi
CD8+ T-celler gjenkjenner bare antigen presentert på HLA klasse I. Internalisert materiale
nedbrytes ikke i proteasomer, som er i cytosol. Autofagi gjør at infiserte celler kan få materiale fra
cytosol inn i lysosomer, men dendrittiske celler blir ikke infisert ved forkjølelse.
B Internalisert virusantigen nedbrytes i et proteasom og presenteres for T-cellen i HLA klasse I som
følge av autofagi
CD8+ T-celler gjenkjenner bare antigen presentert på HLA klasse I. Autofagi gjør at infiserte celler
kan få materiale fra cytosol inn i lysosomer, men dendrittiske celler blir ikke infisert ved forkjølelse.
C X Internalisert virusantigen nedbrytes i et fagolysosom og presenteres for T-cellen i HLA klasse I
som følge av krysspresentasjon
CD8+ T-celler gjenkjenner bare antigen presentert på HLA klasse I. Dendrittiske celler har evne til
å flytte internalisert antigen som er brutt ned i fagolysosomet over i cytoplasma eller i ER slik at
det lastes i HLA klasse I. Denne prosessen kalles krysspresentasjon.
D Internalisert virusantigen nedbrytes i et fagolysosom og presenteres for T-cellen i HLA klasse II
som følge av krysspresentasjon
CD8+ T-celler gjenkjenner bare antigen presentert på HLA klasse I. Internalisert materiale
fremvises på klasse II og dette involverer ikke krysspresentasjon.
000015ce284fa76b05
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Et nytt regime der man kombinerer kjemoterapi og immunterapi har vist seg å øke overlevelsen
betydelig hos pasienter med metastatisk melanom.
Dersom dette regimet blir gjennomført i omfattende grad, hvordan vil dette påvirke insidens og
prevalens av sykdommen?
A X Insidensen endres ikke, og prevalensen øker
Korrekt svar
B Insidensen øker, og prevalensen øker
C Insidensen endres ikke, og prevalensen endres ikke
D Insidensen øker, og prevalensen synker
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I etterkant av virusinfeksjoner kan en se økt risiko for bakteriell infeksjon.
Hvilken forklaring er mest plausibel?
A Virusinfeksjoner stimulerer produksjon av IgA og type I interferoner
B X Produksjon av type I interferoner ved virusinfeksjon stimulerer antiinflammatorisk IL-10
Økt IL-10 og andre anti-inflammatoriske responser gjør kroppen mer mottakelig for bakteriell
infeksjon - der type I interferoner ikke er det beste forsvaret.
C Virusinfeksjon hemmer antistoff-produksjon og type I interferoner
D Produksjon av IFN gamma ved virusinfeksjon svekker makrofagenes evne til
å bekjempe bakterier
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ELISA (enzyme linked immuno sorbent assay) brukes for å identifisere og/eller måle konsentrasjon av
et protein i en blanding. Både monoklonale og polyklonale antistoffer kan brukes i et slikt assay.
Hva er fordelene til de to typene antistoff?
A Polyklonale antistoffer minsker sensitiviteten og monoklonale antistoffer minsker spesifisiteten
B X Polyklonale antistoffer øker sensitiviteten og monoklonale antistoffer øker spesifisiteten
Det er ønskelig med høy sensitivitet (kan detektere små mengder protein) og høy spesifisitet
(nøyaktighet, minst sjanse for falske positive prøver). Polyklonale antistoffer er en blanding av
monoklonale antistoffer som hver og en binder til en bestemt epitop på et protein. Det øker
sensitiviteten (flere antistoffer kan binde til ett protein) men øker også risikoen for kryssreaktivitet at et annet protein med lik epitop gjenkjennes av ett av antistoffene i den polyklonale blandingen.
I en sandwich ELISA vil vi ofte bruke et monoklonalt antistoff sammen med et polyklonalt antistoff
for å få høy spesifisitet og sensitivitet.
C Monoklonale antistoffer øker spesifisiteten og polyklonale antistoffer minsker sensitiviteten
D Monoklonale antistoffer øker sensitiviteten mens polyklonale antistoffer øker spesifisiteten
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Proinflammatoriske cytokiner som TNF (tumor nekrose faktor), IL-1 (interleukin 1) og IL-6 frigjøres ved
infeksjon.
Hvordan kan disse cytokinene både være til nytte og til skade?
A

Inflammasjon kan gi septisk sjokk og antibiotikaresistens om responsen er for høy og/eller
langvarig
B X Inflammasjonsresponsen tiltrekker seg immunceller men kan gi vevsskade om det blir for mye
TNF, IL-1 og IL-6 er viktige i infeksjonsforsvar både for å sette i gang adaptiv immunitet, tiltrekke
seg nye immunceller, virke på vevet slik at dette fasiliteres (aktiverer endotel osv), aktiverer
makrofager til å bli bedre å bekjempe infeksjon og mere til. Men - TNF, IL-1 og IL-6 kan i høye
konsentrasjoner systemisk gi septisk sjokk, og langvarige lavere konsentrasjoner kan gi kroniske
inflammasjonssykdommer og være skadelig.
C TNF, IL-1 og IL-6 bidrar til å aktivere T-celler men hemmer samtidig B-celler
D TNF, IL-1 og IL-6 er viktige for å bekjempe infeksjon men vil gi kreft om det pågår for lenge
000015ce284fa76b05
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Bly er det toksiske metallet med størst utbredelse i verden. Det kan passere fra mor til foster.
Etter slik eksponering i fosterlivet, hva er de viktigste effektene etter hvert som barnet vokser
opp?
A
B
C
DX

Redusert utvikling av overekstremitetene og hudforandringer
Nedsatt syn og redusert nyrefunksjon
Svekket aktivitet av detoksifiserende enzymer i leveren
Nedsatt kognitiv funksjon og svekket beinbygning
Bly passerer blod/hjerne-barrieren og kan distribueres til sentralnervesystemet og i tillegg til
beinvev og lagres. Dette skjer også etter eksponering i fosterlivet, og effektene vil dermed
inntreffe i disse organene hvis eksponeringen har vært tilstrekkelig stor. Etter hvert som barnet
vokser opp vil det ha nedsatt læreevne, hukommelse og kognitiv funksjon i tillegg til svekket
beinbygning gjennom hele livet og mulig utvikling av osteoporose.
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I hvilket organsystem ser vi primært effekter av kvikksølvforgiftning?
A Fordøyelsessystemet
B X Sentralnervesystemet
Skjelving og finmotorikkproblemer typiske symptomer
C Respirasjonssystemet
D Sirkulasjonssystemet
000015ce284fa76b05

46
Eksponering for høye doser dioksiner leder til en karakteristisk hudsykdom.
Hvilken?
A Sarkoidose
B Psoriasis
C X Klorakne
Typisk symptom, ref Juschenko 2004
D Atopisk eksem
000015ce284fa76b05
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En kohortstudie skulle undersøke sammenhengen mellom cannabisbruk og risiko for å utvikle
schizofreni. Halvparten av deltakerne som brukte cannabis, rapporterte feilaktig at de ikke brukte
cannabis.
Hva slags feil kan dette føre til?
A Konkurrerende risiko
B X Informasjonsbias
Det stemmer. Dette vil gi misklassifisering av eksponeringsvariabelen.
C Seleksjonsbias
D Konfundering
000015ce284fa76b05
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En randomisert kontrollert studie ble utført for å undersøke om et blodtrykkssenkende medikament
kunne forhindre hjerneslag. Relativ risiko for hjerneslag var 0,8 blant dem som fikk medikamentet,
sammenliknet med placebogruppa. I de statistiske analysene justerte forskerne ikke for hvilken effekt
medikamentet hadde på studiedeltakernes blodtrykk.
Hvilken følge får det for den beregnede effekten på hjerneslagrisiko at resultatene ikke ble
justert for deltakernes blodtrykk?
A X Effekten blir riktig beregnet uten slik justering
Det stemmer. Deltakernes blodtrykk er en mediator i denne sammenhengen, og justering for en
mediator kan føre til bias, oftest i form av at effekten blir estimert for lavt hvis man justerer for
mediatoren.
B Effekten blir falskt form lav uten slik justering
C Effekten blir falskt for høy uten slik justering
D Slik justering har ingen betydning for effektestimatet
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Det er gjennomført et randomisert forsøk for å sammenligne en ny og en gammel vaksine mot
sesonginfluensa. Med den nye vaksinen fikk 7 av 81 influensa innen 3 måneder mens 17 av 79 fikk
influensa innen 3 måneder med den gamle vaksinen. Du har utført en kji-kvadrattest med p-verdi 0.04,
og tillater en sannsynlighet på 0.05 for å gjøre en Type I-feil.
Hvordan vil du oppsummere resultatet av testen?
A X Den nye vaksinen er signifikant bedre enn den gamle
Andelen som fikk influensa var 8.6% for den nye vaksine mot 21.5% for den gamle vaksinen og
disse andelene var signifikant forskjellige ved kjikvadrat-testen.
B Vi kan ikke si noe siden det er for få observasjoner i studien
C Vaksinene er ikke signifikant forsjellige siden p-verdien er større enn 0.01
D Den gamle vaksinen er signifikant bedre enn den nye
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Det ble gjennomført et randomisert kontrollert forsøk for å undersøke effekten av å fjerne husstøvmidd
fra sengen til astmatikere. Hver deltager fikk fjernet husstøvmidd fra oppholdsrom og seng i fire uker
(aktiv behandling) og fjernet husstøvmidd fra bare oppholdsrom (placebo) i fire uker.
Behandlingsperiodene var ikke overlappende og rekkefølgen var tilfeldig. PEV (peak expiratory flow)
ble brukt som utfallsvariabel. Anta at slike målinger er normalfordelte.
Hvilken test kan brukes for å teste om det er en effekt av å fjerne husstøvmidd?
A X Paret t-test
Pga normalfordeling og paret utvalg.
B Kjikvadrat-testen
C To-utvalgs t-test
D Mann-Whitney U-test
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I en kohortstudie var den relative risikoen for KOLS 4,0 blant moderate røykere sammenliknet med
ikke-røykere. For stor-røykere sammenliknet med ikke-røykere var den relative risikoen 10,0.
Hva vil den relative risikoen for KOLS være hvis gruppen stor-røykerne brukes som
referansekategori?
A X For ikke-røykere 0,1 og for moderate røykere 0,4
Korrekt svar.
B For ikke-røykere 0,2 og for moderate røykere 0,6
C For ikke-røykere 4,0 og for stor-røykere 10,0
D For ikke-røykere 0,4 og for stor-røykere 0,1
000015ce284fa76b05
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Du ønsker å undersøke om tilskudd av K2-vitamin er gunstig for beintettheten, og du ønsker å unngå
at konfundering kan påvirke studiens resultater.
Hvilket studiedesign er best egnet?
A
B
C
DX

Tverrsnittsstudie
Kohortstudie
Kasus-kontroll-studie
Randomisert kontrollert studie
Det stemmer. Det er den studietypen som er best egnet til å unngå konfundering.
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Effekten av et nytt medikament med in vitro-aktivitet mot HIV ble undersøkt i en populasjon av
pasienter med HIV-infeksjon. Av 300 personer i pasientpopulasjonen ble 150 tilfeldig trukket ut til å
motta stoffet. Legemidlet, som er smakløst, ble gitt i en kopp eplejuice. De andre pasientene fikk kun
ren eplejuice. Verken sykepleiere, leger, eller pasientene visste hvilke pasienter som fikk stoffet. Ved
slutten av studien ble antall CD4-positive T-celler målt blant alle deltakerne.
Hvilket studiedesign er dette?
A
B
C
DX

Kasus-kontroll-studie
Kohortstudie
Tverrsnittsstudie
Randomisert kontrollert studie
Korrekt svar. Pasientene som deltar i forsøket, blir tilfelding fordelt mellom den gruppen som
mottar behandling (eplejuice med medikament) og kontrollgruppen som mottar
placebobehandaling (ren eplejuice).
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En mann på 68 år har diagnosen multiple myelomer og har utbredt sykdom. Sykdommen skyldes
ukontrollert celledeling av en plasmacelle. I en blodprøve fra pasienten testes det for konsentrasjon av
antistoff i serum.
Hva er det mest sannsynlige svaret på testen?
A Høye verdier av monoklonale antistoffer og høye verdier av polyklonale antistoffer
B X Høye verdier av monoklonale antistoffer og lave verdier av polyklonale antistoffer
Ukontrollert celledeling fra en plasmacelle fører til en klon av slike plasmaceller. Disse
kreftcellene vil skille ut antistoff som er likt, og dermed vil pasienten ha forhøyede verdier av
monoklonale antistoffer. Normalt i blodet er det en heterogen sammensetting av antistoffer, dvs.
antistoff er polyklonalt. Siden kreftcellene ekspanderer, vil de gradvis ta over plassen til normale
B-celler. Derved får pasienten lave verdier av polyklonale antistoffer ved utbredt sykdom.
C Lave verdier av monoklonale antistoffer og lave verdier av polyklonale antistoffer
D Lave verdier av monoklonale antistoffer og høye verdier av polyklonale antistoffer
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En 45 år gammel mann har uttalt metabolsk acidose.
Hva er den mest sannsynlige alvorlige elektrolyttforstyrrelsen som kan oppstå hos ham?
A X Hyperkalemi
Ved metabolsk acidose går H+ inn i cellene og blir buffret der, og K+ kommer ut i ekstracellulær
væske for å gi elektronøytralitet.
B Hypernatremi
C Hyponatremi
D Hypokalemi
000015ce284fa76b05
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Det viktigste området i nyrene for reguleringen av kroppens kaliumhusholdning er celler i samlerørene,
de såkalte Principal cells.
Hvilke forhold avgjør kaliumutskillelsen i nefronet?
A Antidiuretisk hormon (ADH) reduserer kaliumutskillelsen
B Økt fløde i distale tubuli reduserer kaliumutskillelsen
C X Økt fløde i distale tubuli øker kaliumutskillelsen
Økt fløde i distale nefronet fører til økt antall kaliumkanaler apikalt i de prinsipale cellene og
derved økt kliumutskillelse til lumen.
D Frigjøring av aldosteron reduserer kaliumutskillelsen
000015ce284fa76b05
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En betydelig mengde rødt lys treffer netthinnen.
Hvilke(n) type eller typer tapper aktiveres av dette lyset?
A M-tapper (som er mest sensitive for lys med middels bølgelengde)
B S-tapper (som er mest sensitive for lys med kort bølgelengde)
C X L-, M- og S-tapper
Alle typer taper vil aktiveres, uavhengig av farge på lyset. L-tapper er mer sensitive for lys med
lengre bølgelengder (rødt lys), men de andre tappene vil også aktiveres. Fargesyn er avhengig av
at signaler fra de ulike klassene av tapper sammenlignes, noe som skjer både i ganglieceller og
andre deler av sentralnervesystemet.
D L-tapper (som er mest sensitive for lys med lengre bølgelengder)
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Kontroll av ekstracellulært væskevolum, og derav sirkulasjon og kontroll av ekstracellulær osmolalitet,
skjer begge i nyrene, men ved hjelp av ulike mekanismer. Også sensorene i sirkulasjonen er
forskjellige.
Hvordan reguleres dette?
A X Osmolaliteten i plasma reguleres via vannutskillelsen i nyrene og følelsen av tørste
Osmoreseptorer i hypotalamus regsiterer ekstarcellulær osmolalitet og regulerer derved
utskillelsen av antidiuretisk hormon og tørstefølelsen
B Ekstracellulært væskevolum registreres i sirkulasjonen via konsentrasjonen av Na+ i plasma
C Antidiuretisk hormon (ADH) fører til økt vannpermeabilitet i oppadstigende del av Henles sløyfe
D Osmolaliteten i plasma reguleres via utskillelsen av Na+ i nyrene
000015ce284fa76b05
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Tenk deg en situasjon der renal blodstrøm holdes konstant, mens motstanden i efferent arteriole øker.
Hvilken konsekvens får dette for trykkforhold, eventuelt vanntransport, i nefronet?
A Filtrasjonsfraksjonen (FF) reduseres
B Det kolloidosmotiske trykket i de peritubulære kapillærer reduseres
C X Filtrasjonsfraksjonen (FF) øker
I en slik situasjon vil filtrasjonsfraksjonen (FF) øke og gi økt kolloid osmotisk trykk i de
peritubulære kapillærene, samtidig som det hydrostatiske trykket i de peritubulære kapillærer
reduseres. Summen av dette gir økt reabsorbsjon fra tubuli til kapillærene.
D Det kapillære hydrostatiske trykket i glomerulus-nøstet reduseres
000015ce284fa76b05
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Nyrene mottar ca 20% av det blodet som pumpes ut fra hjertet pr. minutt (minuttvolumet).
Hva avgjør oksygenforbruket i nyrene?
A
B
C
DX

Det reguleres av erytropoietin
Det er høyest i renale medulla
Det avgjøres av kroppens syre-base-tilstand
Det øker når Na+-reabsorbsjonen øker
Den energien som trengs for å stimulerer Na+ K+ ATPasen, og derav Na+ -reabsorbsjonen,
avgjør oksygenforbruket i nyrene
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En pasient som bruker en hemmer av renin-angiotensin-systemet (RAAS-systemet), får gastroenteritt.
Han taper ekstracellulært volum og får lavt blodtrykk.
Hva skjer med afferente og efferente arterioler i en slik situasjon?
A Dilatasjon av afferente og konstriksjon av efferente arterioler
B Dilatasjon av afferente og efferente arterioler
C X Konstriksjon av afferente arterioler og minimal konstriksjon av efferente arterioler
I en slik situasjon vil både sympaticus og renin-angiotensin-systemet (RAAS) være aktivert. Dette
vil vanligvis føre til konstriksjonav afferente og efferente arterioler. Når RAAS-systemet er
hemmet, vil de efferente arteriolene bli konstringert i mindre grad. Summen av dette er et
vesentlig fall i GFR
D Uttalt konstriksjon av afferente og efferente arterioler
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Glomerulotubulær balanse (GTB) er en av tre viktige reguleringsmekanismer i de tidlige deler av
nefronet. Sammen med autoregulering av blodfløde i nyrene og tubuloglomerulær feedback, er GTB
med på å påse at fløde i det distale nefronet er relativt konstant.
Hva er den viktigste oppgaven til GTB i dette?
A GTB sørger for at renin-produksjonen er noenlunde konstant
B GTB sørger for fall i tubulær reabsorpsjon ved økt glomerulær filtrasjonsrate (GFR)
C X GTB sørger for at en noenlunde konstant fraksjon av det glomerulære filtratet reabsorberes
Ved at reabsorbsjonen øker når filtrasjonen øker og minker når filtrasjonen minker, vil en relativt
kontant del av primærurinen nå det distale nefronet.
D GTB holder glomerulær filtrasjonsrate (GFR) konstant
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Det går aksoner fra thalamus til synsbarken gjennom optica radiata. Noen av disse fibrene går
gjennom temporallappen (Meyers loop), mens andre går mer medialt gjennom parietallappen.
Hvilken del av synsfeltet har nervefibrene i venstre temporallapp (Meyers loop) med seg
informasjon fra?
A X Øvre høyre kvadrant
Krysning gjør at informasjon fra høyre del av synsfeltet er på venstre side,. Fibrene som går
gjennom temporallappen er fra nedre del av netthinnen, som "ser" øvre del av synsfeltet.
B Nedre venstre kvadrant
C Nedre høyre kvadrant
D Øvre venstre kvadrant
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Omtrentlig hvor mange fotoreseptorer og ganglieceller er det i netthinnen hos mennesker?
A

1 million fotoreseptorer og 1 million ganglieceller
Det er ikke like mange fotoreseptor og ganglieceller i netthinnen.
B 10 millioner fotoreseptorer og 1 million ganglieceller
Det er riktig at det er langt flere fotoreseptorer enn ganglieceller (konvergens), men forskjellen er
langt større enn det som står i dette alternativet.
C 10 millioner fotoreseptorer og 10 millioner ganglieceller
Det er ikke like mange fotoreseptor og ganglieceller i netthinnen
D X 100 millioner fotoreseptorer og 1 million ganglieceller
Det er langt flere fotoreseptorer enn ganglieceller (konvergens). Det foregår betydelig
prosessering av nervesignalene i netthinnen fra fotoreseptorer til ganglieceller.
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En kvinne på 30 år oppsøker fastlegen på grunn av økende slapphet i den senere tid. Hun har merket
at hun har blitt brunere i huden selv om det er vinter. Ved undersøkelse hos legen har hun lavt
blodtrykk. Legen mistenker primær binyrebarksvikt (Addisons sykdom) og tar blodprøver med henblikk
på dette.
Hvilken elektrolyttprofil vil du forvente å finne?
A
B
C
DX

Lav kalium- og høy natriumkonsentrasjon
Høy kalium- og høy natriumkonsentrasjon
Lav kalium- og lav natriumkonsentrasjon
Høy kalium- og lav natriumkonsentrasjon
ved primær binyrebarksvikt er det bortfall både av kortisol og aldosteron. Aldosteron stimulerer
ekskresjon av kalium, mens natrium holdes tilbake. Aldosteronmangel vil derfor medføre
hyperkalemi og hyponatremi
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En mann på 35 år oppsøker fastlegen på grunn av økende slapphet i den senere tid. Ved
undersøkelse hos legen har han lavt blodtrykk. Videre utredning viser at han har primær
binyrebarksvikt (Addisons sykdom).
Hva er hovedårsaken til hans lave blodtrykk?
A X Aldosteronmangel
aldosteronmangel vil medføre tap av natrium og dehydrering
B Adrenalinmangel
C Kortisolmangel
D Reninmangel
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Ei kvinne på 55 år har følt seg slapp i lengre tid, trenger mye søvn og har lett for å fryse. Hun har også
utviklet struma. Du mistenker at hun har for lavt nivå av tyreoideahormoner.
Hvilket enzym er viktigst i syntesen av disse hormonene?
A X tyreoperoksidase (TPO)
deltar i de fleste trinn av biosyntesen av tyreoideahormoner
B 21-hydroksylase
C 17-hydroksylase
D dejodinase
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Opioider har en sentral rolle i behandlingen av akutt og kreftrelatert smerte.
Hvor har opioidene sin hovedvirkningsmekanisme mot smerte?
A
B
C
DX

I hjernestammen ved periakveduktale grå substans
I sensorisk del av cerebrale cortex
Perifert på primære afferente nociseptorer
Ved synapsen mellom primære og sekundære afferente nociseptor
Opioidreseptorer finnes i de fleste deler av nervesystemet, men hovedeffekten mot smerte sitter
ved synapsen mellom primære og sekundære afferente nociseptor
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Opioider skal bare unntaksvis brukes mot langvarig ikke-malign smerte.
Hva er hovedprinsippet for behandlingen de gangene det er indisert å prøve ut opioider mot
slik smerte?
A
B

Å bare bruke hurtigvirkende opioider ved behov slik at man styrer inntaket etter behovet
Å bruke hurtigvirkende opioider ved behov, men supplere med depotformuleringer på de dårligste
dagene
C Å kombinere depotformuleringer fast og ved hurtigvirkende behov slik man har en fast basis, men
også kan ta toppene
D X Å bare bruke depotformuleringer fast, og bruke ikke-medikamentelle strategier for å meste
svingninger
Hovedprinsippet er å bruke en depotformulering fast og å ikke supplere med ekstra opioider ved
behov. Dersom det bare er behov for opioider enkelte dager eller bare til kvelden, kan det være
aktuelt å kun bruke svake hurtigvirkende opioider.
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Neuraksiale teknikker for epidural og intratekal smertebehandling er effektive for lindring av nociseptiv
smerte.
Ved hvilke smertetilstander er de indisert?
A Langvarig ikke-malign smerte og postoperativ smerte
B X Postoperativ smerte og kreftrelatert smerte
Epidural er særlig aktuell ved postoperativ smerte og intratekal ved kreftrelatert smerte. Verken
epidural eller intratekal er indisert ved langvarig ikke-malign smerte.
C Ved alle nociseptive smertetilstander bare smerten er alvorlig nok
D Langvarig ikke-malign smerte og kreftrelatert smerte
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Smerte kan klassifiseres på ulike måter og langs ulike akser.
Hvordan skal man klassifisere smerten de første dagene etter en operasjon der man fjerner en
kreftsvulst?
A Nevropatisk/akutt smertetilstand
B X Nociseptiv/kreftrelatert smertetilstand
Selv om inngrepet er relatert til kreft, er det ikke kreftsykdommen som utløser smerten. Selv om
det er en viss nevropatisk komponent i postoperativ smerte, er den dominerende mekanismen
nocisepsjon.
C Nevropatisk/kreftrelatert smertetilstand
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En 56 år gammel mann innlegges med tungpust. Han har kjent KOLS grad 3. Blodgassen ser slik ut
(normalverdier i parentes): pH 7,29 (7,35-7,45), PaCO2 8,5 kPa (4,7-6), PaO2 8,0 kPa (10,5-14),
HCO3 30 mmol/L (22-26), BE +4,0 (-3 - +3), SaO2 84 % (95-100).
Hva slags syre/base-forstyrrelse foreligger?
A
B
C
DX

Respiratorisk alkalose
Metabolsk acidose
Metabolsk alkalose
Respiratorisk acidose
Han har både et oksygenerings- og ventilasjonsproblem som gir lav saturasjon og lav PaO2 samt
høy PCO2 med påfølgende acidose som er moderat kompensert
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En pasient har fått påvist et hjerneslag i pons.
Hvilket øyemotorisk utfall vil du ikke finne hos denne pasienten?
A X Konjugert blikkparese for blikkbevegelse oppad
Det vertikale blikksentre sitter i mesencephalon
B Internukleær oftalmoplegi
Skade på fasciculus longitdinalis medialis i pons vil gi et slikt utfall
C Abducensparese
Kjernen til abducensnerven sitter i pons
D Konjugert blikkparese for horisontale følgebevegelser til en side
det horisontale blikksentre sitter i pons
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Hvilken laboratorietest av glukose kan ikke brukes for å diagnostisere diabetes?
A

Fastende plasma-glukose
Selv om HbA1c primært skal brukes i diabetesdiagnostikk hos ikke-gravide, kan også patologisk
fastende og/eller 2-timers glukoseverdi være diagnostisk.
B X Glukose i urin
Glukose i urin er en unøyaktig analyse, og resultatet avhenger av nyreterskelen for reabsorpsjon
av glukose. Denne testen kan ikke benyttes til diagnostikk, selv om mye glukose i urin (når
analysert av annen årsak) bør føre til at en går videre med diagnostiske prøver med tanke på
diabetes.
C Glukosebelastning med måling av plasma-glukose etter 2 timer
Selv om HbA1c primært skal brukes i diabetesdiagnostikk hos ikke-gravide, kan også patologisk
fastende og/eller 2-timers glukoseverdi være diagnostisk.
D HbA1c
HbA1c anbefales som primære diagnostiske analyse ved spørmål om diabetes, jmfr nasjonale
retningslinjer (se Helsedirektoratets nettsider).
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En pasient utvikler brått en hengende venstresidig munnvike. Pannerynking og lukking av øynene er
bevart.
Hvilken lesjon kan forklare et slikt nevrologisk utfall?
A

Lesjon i venstre pedunculi cerebri
over krysningen, altså er det høyresidig lesjon som gir venstresidig supranukleær facialisparese
ved skade i mesencephalon
B Lesjon i høyre nucleus nervi facialis (høyre motoriske facialiskjerne)
fenomenologisk en supranukleær facialisparese
C Lesjon i venstre motorisk cortex
over krysningen, altså er det høyresidig lesjon som gir venstresidig ved skade i mesencephalon
D X Lesjon i høyre capsula interna
over krysningen (decussatio pyramidum) er det contralateral lesjon i corticobulbære baner som gir
et slik utfall. Dette stemmer med en høyresidig lesjon. Det er i praksis sjelden at lesjoner i capsula
interna kun gir supranuklære facialisparese, men dette er det eneste alternativet som kan stemme
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En av thalamuskjernene formidler informasjon til auditiv korteks.
Hva heter den?
A
B
C
DX

Nucleus anterior
Ventrolateral kjernegruppe
Corpus geniculatum laterale
Corpus geniculatum mediale
CGL får informasjon fra begge siders colliculus inferior i mesencefalon, som er endestasjonen i
den sentrale hørebanen gjennom hjernestammen
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Du skal gi råd om hvordan man kan forskyve døgnrytmen (circadian factor) for å bli mer våken om
morgenen, og mer søvnig om kvelden.
Hva bør du gi råd om?
A Lys og aktivitet fra 2 timer før oppnådd laveste kroppstemperatur om natten (nadir)
B Lys og aktivitet fra 3 timer etter oppnådd laveste kroppstemperatur om natten (nadir)
C X Lys og aktivitet litt etter oppnådd laveste kroppstemperatur om natten (nadir)
Lys rett etter nadir gir mest påvirkning av døgnrytmen
D Økt fysisk aktivitet og deretter mørke om kvelden
000015ce284fa76b05

78
Hjernebarken inneholder mange viktige inhibitoriske internevroner.
Hva ansees som viktigste transmitterstoff i disse nevronene?
A X GABA
Viktigste inhibitoriske transmitter i CNS
B Serotonin
C Dopamin
D Glutamat
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Hva er mekanismen(e) bak utvikling av diabetes type 2?
A Insulinresistens
B Nedsatt insulinproduksjon
C X Kombinasjon av insulinresistens og nedsatt insulinproduksjon
Ved type 2 diabetes er en kombinasjon av insulinresistens og nedsatt insulinproduksjon i forhold
til behovet, noe som sammen fører til for lite insulin i forhold til behovet, og dermed hyperglykemi.
D Autoimmunitet
Type 1 diabetes og LADA skyldes autoimmunitet, i motsetning til type 2 diabetes
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Hvilke forandringer tilkommer i huden ved aldring?
A

Forlengede retelister i epidermis
Dette er ikke en karakteristisk forandring ved aldring i hud.
B Økende elastisk recoil i huden
Ved aldring i hud blir det redusert elastisk recoil.
C Basal degenerasjon i epidermis
Dette er ikke en karakteristisk forandring ved aldring i hud.
D X Mindre kollagen og elastin
Ved aldring reduseres mengden kollagen og elastin, og det som er tilstede er abnormalt
biokjemisk.
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Ved dødsfall må «Legeerklæring ved dødsfall/melding om unaturlig dødsfall» fylles ut av lege.
Hvilke regler gjelder for oppsett av dødsårsaker i denne erklæringen?
A

Den umiddelbare dødsårsaken føres opp på linje Ic
Den umiddelbare dødsårsaken føres på linje Ia.
B X Den umiddelbare dødsårsaken skal være spesifikk
Den umiddelbare dødsårsaken skal ikke være uspesifikk som arrytmi, hjertestans eller
kardiorespiratorisk svikt. Den umiddelbare dødsårsaken føres opp på linje Ia, den underliggende
dødsårsaken på linje Ib eller Ic.
C Den underliggende dødsårsaken (Ia) er årsak til Ib
Ia er den umiddelbare dødsårsaken.
D Medvirkende dødsårsak (II) er direkte årsak til Ic
Medvirkende dødsårsak vil si andre vesentlige tilstander som kan ha bidratt til dødens inntreden.
Den medvirkende dødsårsaken skal ikke stå i direkte årsaksforhold til den tilstand som forårsaket
døden.
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Hypertrofi er et eksempel på organismens tilpasningsevne. Noen ganger kan det være en fysiologisk
respons, andre ganger er det en patologisk respons.
Hva er hypertrofi?
A X En økning i cellenes størrelse uten celledeling, som fører til en økning i organets eller
kroppsdelens størrelse
Dette er riktig svar
B En reduksjon av cellenes størrelse, som fører til en reduksjon i organets eller kroppsdelens
størrelse
Dette er atrofi
C En økning i antall celler i organet på grunn av økning i mitotisk rate
Dette er hyperplasi
D En økning i kroppsdelens eller organet størrelse på grunn av ødem
Dette er ikke riktig
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I en biopsi ser patologen granulomer i mikroskopet.
Hvilken tilstand er det mest sannsynlig snakk om?
A Myositt
B Autoimmun hepatitt
C X Infeksjon med mykobakterier
Ved mykobakterieinfeksjoner dannes det granulomer, både ved infeksjon med atypiske
mykobakterier og ved tuberkulose. Ved sistnevnte tilstand er det også typisk med nekrose i
granulomene. Betennelsen ved autoimun hepatitt og myositt karakteriseres ved kroniske
inflammasjonsinfiltrater dominert av lymfocytter, og for autoimmun hepatitt også ofte plasmaceller.
D Ulcerøs colitt
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Immunhistokjemi er en metode som patologen bruker for å lære mer om ulike cellulære egenskaper i
et vevssnitt.
Hva er egentlig denne metoden?
A

En metode som brukes for å amplifisere korte strekninger av DNA eller RNA fra en vevsprøve
Dette beskriver polymerase kjede reaksjon (PCR)
B En histokjemisk metode som bruker fargestoffer til å få frem de ulike komponentene av vevet
Dette beskriver den vanligst rutinefargingsmetode, hematoksylin-erytrosin-safran (HES)
C X En metode som kan påvise et protein i vevet ved å tilsette et antistoff rettet mot proteinet
(antigenet)
Dette er riktig svar
D En metode som kan brukes for påvise kopitallsendringer av kromosomer eller gener i
tumorcellekjerner
Dette beskriver in situ hybridisering (ISH).
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Metaplasi er et eksempel på organismens tilpasningevne.
Hordan kan denne tilpasningsevnen beskrives?
A X En endring i epitelcellene fra en differensiert fenotype til en annen på grunn av en ytre påvirkning
Dette er riktig svar
B En økning i kroppsdelens eller organets størrelse på grunn av ødematøse forandringer i vevet
Dette er ikke en tilpasning
C En økning i antall celler med gjennombrudd av basalmembranen og infiltrasjon i omliggende vev
Dette passer best med infiltrerende karsinom
D En reduksjon av cellestørrelse som fører til en reduksjon i organets eller kroppsdelens størrelse
Dette er atrofi
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Bildet viser en cellekjerne (blå) med to kopier av kromosom 17 (grønn merket med pil) og mange
kopier av genet for vekstfaktoren HER2 (rød).

Hva kalles en slik endring i antall gener i en cellekjerne?
A

Polysomi
Dette er en økning i antall kromosomer med tilsvarende økning i antall gener
B Delesjon
Dette er tap av en eller begge kopier av et gen
C X Amplifikasjon
Riktig svar
D Translokasjon
Dette er forflytning av deler av p- eller q-armen fra et kromosom til et annet
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-24-

87
Autofagi er en prosess der intracellulære membraner omslutter proteinaggregater, skadde organeller
og patogener i cytosol og sender dem til degradering i lysosomer.
Hvorfor er denne prosessen essensiel i de første levedagene til et dyr eller menneske?
A
B
C
DX

For å hindre infeksjon fram til immunforsvaret er ferdig utviklet
For å kvitte seg med mitokondrier som stammer fra far
For å bryte ned skadelige proteinaggregater som har akkumulert i fosterlivet
For å gi kroppen næring til amming eller flaskemating er på plass
Autofagi er en sultrespons som gjør at kroppen kan regenerere energi ved å omsette egne
bestanddeler (resirkulering). Dette er nødvendig i starten av livet før barnet klarer å ta til seg og
bruke ekstern næring.
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Hvilke to prekursorer ("byggesteiner") er utgangspunktet for biosyntese av triacylglyserol?
A

Lysofosfatidat og ceramid
Ingen av disse er utgangspunkt for biosyntesen av triacylglycerol. Lysofosfatidat brukes i et
senere trinn i biosyntesen, men ceramid inngår ikke i biosyntese av triacylglyserol.
B Fosfatidylcholin og CDP-diacylglyserol
Ingen av disse inngår i biosyntesen av triacylglyserol, men begge har en rolle i biosyntesen av
fosfolipider.
C Dihydroksyacetonfosfat og NADH
Dihydroksyacetonfosfat er en intermediat i glykolysen, men ikke et startpunkt for biosyntese av
triacylglyserol. NADH er et koenzym som brukes for en rekke formål, bla. til dannelse av
glyserol-3-fosfat.
D X Glyserol-3-fosfat og acyl-CoA
Riktig svar. Glyserol-3-fosfat er et nøkkelsubstrat som vesentlig dannes i lever og fettceller
(adipocytter). Acyl-CoA, en form for "aktivert" fettsyre som kobles til glyserol-3-fosfat under
biosyntesen.
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Hva er hovedbestandelen i granulomatøs betennelse?
A
B
C
DX

Granulocytter
B-lymfocytterr
T-lymfocytter
Makrofager
Granulomene dannes av makrofager (også kalt histiocytter i vevsnitt), eventuelt med
multinuklerære kjempeceller og eller med nekrose.
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Begrepet karsinom in situ brukes for å beskrive endringer i epitelceller.
Hvordan kan disse endringene best beskrives?
A

En forandring hvor epitelceller har endret utseende fra en differensiert fenotype til en annen
differensiert fenotype som en respons på en ytre påvirkning
Dette beskriver metaplasi
B X Cellene i epitelet er atypiske, har utseende som maligne celler, men har ikke brutt gjennom
basalmembranen
Dette er riktig svar
C Proliferasjon av maligne epiteliale celler som invaderer nærliggende vev og har potensial for
spredning til fjerne lokalisasjoner
Dette beskriver et infiltrerende karsinom. Gjennombrudd av basalmembranen skiller mellom
karsinom in situ og invasivt karsinom
D Proliferasjon av atypiske epiteliale celler med variasjon i kjernens størrelse og form, og
proliferasjon av nydannede kar (angiogenese)
Karsinom in situ er en intraepitelial forandring. Gjennombrudd av basalmembranen er en
forutsetning for angiogenese
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-25-

91
En dødsmelding er satt opp på denne måten.
Ia: Lungeemboli
Ib: Lårvenetrombe
Ic: Lårhalsbrudd
II: Kronisk obstruktiv lungesykdom
Folkehelseinstituttet publiserer statistikk over dødsårsaker. Hvilken diagnose i denne
dødsmeldingen inngår i denne statistikken?
A X Ic: Lårhalsbrudd
Ic fører til Ib som fører til Ia. Ic er den underliggende dødsårsaken, altså den hendelsen/
sykdommen som startet forløpet som tilslutt førte til døden. Ic er diagnosen i dette tilfellet som
brukes i den publiserte statistikken om årsaker til død.

B
C
D

Dersom bare Ia benyttes blir det diagnosen i statistikken. Dersom bare Ia og Ib benyttes blir det
Ib. Selv om vi av og til sier at Ic er den tilgrunnliggende dødsårsaken så er det i praksis den
diagnose som føres nederst på sekvensen Ic til Ia
Ib: Lårvenetrombe
II: Kronisk obstruktiv lungesykdom
Ia: Lungeemboli
000015ce284fa76b05

92
Ved histologisk undersøkelse påvises granulomatøs betennelse. Det utføres spesialfarging med ZiehlNeelsens fargemetode.
Hva påvises ved positiv prøve?
A Atypiske mycobakterier
B X Syrefaste bakterier
Riktig. Ziehl-Neelsens fargemetode påviser syrefaste bakterier i snitt. Avhengig av problemstilling
vil dette i de fleste praktiske tilfellene i et patologilaboratorium være mycobacterium tuberculosis,
noe sjeldnere atypiske mycobakterier (Mycobacterium avium). Metoden kan altså påvise begge
disse bakterienegruppene, men er ikke spesifikk for noen av disse. Dette er derfor ingen «
tuberkuloseprøve».
C Sopp
D Mycobacterium tuberculosis
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Hemoglobin er et protein i røde blodlegemer som binder oksygen. Hemoglobin A (HbA), også kjent
som voksent hemoglobin, utgjør 97% av hemoglobinet i det totale røde blodlegeme-hemoglobin hos
voksne. I fosteret består mesteparten av hemoglobin av føtalt hemoglobin (HbF).
Hvorfor er HbF forskjellig fra HbA?
A Fetus trenger mer oksygen enn voksne
B X HbF har en høyere oksygenbærende kapasitet enn HbA, mens partialtrykket er det samme
Det gjennomsnittlige partialtrykket av oksygen i mors blod er betydelig høyere enn i føtalt blod. På
grunn av det diffunderer oksygen lett over morkaken fra mors til føtalt blod. Til tross for det lave
partielle trykket av oksygen, kan fosterets blod transportere samme mengde oksygen til vev som
mors blod. Fosteret har fosterhemoglobin, som har høyere oksygenbærende kapasitet enn
voksent hemoglobin under samme partialtrykk.
C Fetus puster ikke, derfor trenger de ikke HbA
D Fetus har ikke jern, derfor klarer de ikke å lage HbA
000015ce284fa76b05
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Prionsykdommer kan ramme både mennesker og dyr (skrapesyke, kugalskap, skrantesyke etc.) og
medfører vakuolisering i hjernen som fører til alvorlige nevrologiske symptomer og død. Det skyldes
akkumulering av et spesielt protein kalt PrPsc.
Hvilken egenskap forbinder du med dette smittestoffet?
A

Det produserer et vakuoliserende toksin
Se kommentar til svaralternativ D.
B X Strukturen er flat (beta-sheet)
PrPsc er ikke et enzym og produserer ikke toksiner. Det består av molekyler som er omdannet fra
glubulær ("normal") til flat struktur og akkumuleres i hjernen som et meget robust og resistent
protein.
C Det virker som et vakuoliserende enzym
Se kommentar til svaralternativ D.
D Strukturen er globulær (alfa-helix)
Se kommentar til svaralternativ D.
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Et banebrytende eksperiment er utført i mus med to Streptococcus pneumoniae stammer. Bakteriene
fra stamme A har polysakkaridkapsel og er høyvirulent (gir oftest pneumoni eller sepsis), mens
bakteriene fra stamme B ikke har kapsel og forårsaker vanligvis ikke alvorlig sykdom. I eksperimentet
drepes bakteriene fra stamme A ved varmebehandling. Deretter lages en blanding av de døde
bakterierestene fra stamme A og levende bakterier fra stamme B, før blandingen injiseres i mus.
Musene dør etter hvert av lungebetennelse og du finner bakterier med polysakkaridkapsel i blodet.
Hvilken genoverføringsmekanisme kan forklare resultatene i forsøket?
A X Transformasjon
Rett svar. Transformasjon er når bakterier tar opp fritt DNA fra det ekstracellulære miljø og
inkorporerer dette i sitt eget genom. Eksperimentet i oppgaven er en kopi av Frederick Giffiths
berømte eksperiment med pneumokokkstammer i 1928. Mekanismene bak dette eksperimentet
er blant annet omtalt i review-artikkelen "Bacterial gene transfer by natural genetic transformation
in the environment." av Lorenz og Wackernagel
B Konjugasjon
Galt. Konjugasjon er når to bakterier danner en bro mellom seg ved hjelp av sexpili, for så å
overføre DNA via denne. Dette forutsetter at begge bakteriene er levende.
C Transduksjon
Galt. Transduksjon er når genetisk materiale overføres via en bakteriofag (=virus som kan infisere
bakterier).
D Vertikal genoverføring
Galt. Vertikal genoverføring er overføringen av gener fra modercelle til dattercelle. Siden de døde
bakteriene i stamme A ikke kan dele seg, kan ikke resultatene forklares med vertikal
genoverføring.
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Ved resistenstesting finnes det et isolat av enterokokker som er resistent overfor 3. generasjons
cefalosporiner.
Hva er den mest sannsynlige forklaringen på dette?
A
B

At det er en villtypebakterie, med ervervet resistens overfor cefalosporiner
At det er en bakterie med ervervet resistens over for cefalosporiner, sannsynligvis horisontalt
overført
C X At det er en villtypebakterie, med naturlig resistens overfor cefalosporiner
Enterokokker har naturlig resistens mot cefalosporiner. Begrepet villtype brukes om bakterier som
ikke har ervervet mekanismer for resistens (hverken ved mutasjoner eller horisontal overføring).
D At det er en bakterie med ervervet resistens overfor cefalosporiner, sannsynligvis basert på
mutasjoner
000015ce284fa76b05

-27-

97
En 16 år gammel jente får påvist lungebetennelse med Mycoplasma pneumoniae.
Hvilken antimikrobiell behandling bør gis?
A X Makrolid
Macrolider hemmer bakteriens proteinsyntese. Alle de tre andre midlene har
virkningsmekansisme som angriper bakteriens cellevegg. Mycoplamsa pneumoniae har imidlertid
ikke cellevegg, og disse vi derfor ikke ha noen virkning på denne bakteriearten.
B Cefalosporin
C Penicillin
D Vancomycin
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Endotoksin er en viktig virulensfaktor i visse bakterier.
Hvilket utsagn er dekkende for endotoksiner?
A

Endotoksin er et protein som forårsaker kapillærlekkasje
Endotoksinet er oppbygd av lipid og poly-/oligosakkarider
B X Endotoksinet er forankret i den ytre membranen i bakterien
Korrekt, og herved kan sluttes at endotoksin er knyttet til gram-negative bakterier
C Endotoksin er en viktig virulensfaktor ved stafylokokksepsis
Gram-positive bakterier har ikke en ytre membran og følgelig ikke noe endotoksin
D Endotoksinet er lokalisert i peptidoglykanlaget
Gram-negative bakterier har et ytre lipidlag utenfor peptidoglykanet hvor endotoksinet er
forankret.
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Du forsker på differensiering av celler og har funnet en spennende egenskap som arves fra modercelle
til dattercelle. Du lurer på om epigenetiske faktorer eller uttrykte transkripsjonsfaktorer kan være
ansvarlige for at egenskapen overføres.
For å finne svar på dette har du gjort to ulike eksperiment: A) overført kun DNA fra en differensiert celle
til en ny og udifferensiert celle med tom cellekjerne (uten DNA), og B) overført kun cytoplasma/
nukleoplasma fra en differensiert celle til en ny og udifferensiert celle.
Det viser seg at dersom du overfører DNA (forsøk A) så overføres egenskapen til neste celle. Dersom
du overfører cytoplasma/nukleoplasma, overføres IKKE egenskapen til neste celle.
Basert på funnene over, hvordan tror du egenskapen arves fra modercelle til dattercelle?
A
B

Hovedsaklig via transkripsjonsfaktoruttrykk
Via epigenetiske og transkripsjonsfaktorer
Det vil sannsynligvis være epigenetisk, og ikke avhengig av løste faktorer som
transkripsjonsfaktorer.
C X Hovedsaklig via epigenetiske faktorer
Epigenetikk er endringer i DNA uten at nukleotidsekvens er endret. F.eks kan metylering av
cystein arves. Genuttrykk styrt av epigenetikk vil kunne arves ved å kun overføre DNA fra en celle
til en annen. Transkripsjonsfaktorer som er uttrykt i en celle kan øke produksjonen av seg selv
ved å øke transkripsjonen av genet som koder for transkripsjonsfaktoren. Ved celledeling vil
cytoplasma og nucleoplasma deles mellom de to dattercellene, og uttrykket transkripsjonsfaktorer
vil altså overføres i denne løsningen. Genuttrykk styrt av positiv tilbakekobling av
transkripsjonsfaktorer vil IKKE kunne overføres fra en celle til en annen ved kun å overføre DNA
(transkripsjonsfaktoren må også overføres, slik det skjer når en celle f.eks deles i to).
D Forsøkene er ikke avklarende
000015ce284fa76b05
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Ved hvilken type infeksjonssykdom anbefales håndvask heller enn hånddesinfeksjon med
alkohol for å hindre smittespredning?
A Enterohemorragisk E. coli infeksjon
B X Norovirusinfeksjon
Hånddesinfeksjon har generelt en redusert effekt på nakne virus som norovirus og rotavirus. I
tillegg har det redusert effekt dersom hendene er synlig tilsølt med kroppsvæsker eller annet
organisk materiale. I slike tilfelle anbefales håndvask.
C Salmonella infeksjon
D RS-virusinfeksjon
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Hvilket virus er hyppigste årsak til hørselstap hos barn?
A

Rubellavirus
Røde hunder er i praksis utryddet i Norge etter innføring av MMR-vaksine.
B Herpes simplex virus
Sjelden årsak til hørselsskade hos barn.
C Varicella-zoster virus
Sjelden årsak til hørselstap hos barn.
D X Cytomegalovirus
Hyppigste årsak til perinatal infeksjon som kan gi hørselsskade hos barn.
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Tamoxifen er vanlig brukt i behandling av brystkreft. Det virker som en kompetitiv inhibitor av
østrogenreseptor, som er et ikke-membranbundet sinkfinger-protein.
På hvilket nivå vil tamoxifen påvirke genekspresjonen i brystkreftcellene?
A

Tamoxifen vil føre til rask nedbrytning av østrogen-regulerte proteiner
Siden østrogenreseptor er en transkripsjonsfaktor, vil ikke tamoxifen ha nevneverdig innflytelse på
proteinstabilitet i cellene
B X Tamoxifen vil hemme transkripsjon av østrogenresponsive gener
Siden østrogenreseptor er en transkripsjonsfaktor, vil tamoxifen hemme transkripsjon av
østrogenresponsive gener
C Tamoxifen vil hemme eksport av mRNA fra cellekjernen i kreftcellene
D Tamoxifen vil endre spleisesetene i østrogenresponsive mRNA
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En 17 år gammel kvinne innlegges med mistanke om bakteriell meningitt. Det gjøres spinalpunksjon
og lages gramfarget preparat av spinalvæsken (se bilde 1). Ved dyrkning neste dag ses vekst av
bakterier på blodagar (se bilde 2).
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Hvilken bakterieart er dette mest sannsynlig?
A Pseudomonas aerguinosa
B Staphylococcus aureus
C X Streptococcus pneumoniae
Klinikk og mikrobiologiske funn passer med S. pneumoniae, som er en av de vanligste årsakene
til bakteriell meningitt. Karakteristisk for denne bakterien er at den ses som grampositive
diplokokker i grampreparat (bilde 1), og at den danner alfa- (grønn) hemolyse på blodagar (bilde
2). Det ses også tydelig halo rundt bakteriene som tegn på at de har polysakkaridkapsel, noe som
er typisk for pneumokokker. Det ses også neutrofile leukocytter i preparatet. E. coli er en
gramnegativ stavbakterie, vokser på blodagar, ofte med betahemolyse. S. aureus er en
grampositiv kokk som ses i hauger/drueklaser i grampreparat, og som vokser på blodagar, enten
uten hemolyse eller med betahemolyse. Sjelden årsak til bakteriell meningitt. Pseudomonas
aeruginosa er en gramnegativ stavbakterie, vokser på blodagar- av og til med skinnende
grønnaktive kolonier, meget uvanlig årsak til meningitt.
D Escherichia coli
000015ce284fa76b05
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De fleste laboratorier benytter agardiffusjon som rutinemetode for resistenstesting av humanpatogene
bakterier. Den er imidlertid ikke like godt egnet til alle typer resistenstesting.
I hvilke tilfelle bør en heller gjøre MIC-bestemmelse fordi agardiffusjonsmetoden ikke gir
tilstrekkelig pålitelige resultat?
A

For resistenstesting av blodkulturfunn hos pasient med sepsis
Agardiffusjon er egnet og benyttes til dette
B X For resistenstesting av langsomtvoksende bakterier
Korrekt, fordi en i denne situasjonen får et misforhold mellom bakterievekst og diffusjon av
antibiotikum
C For resistenstesting av bakterier isolert fra overflatisk infeksjon
Agardiffusjon er egnet og benyttes til dette. En må imidlertid være oppmerksom på at gjeldende
SIR-kategorisering gjelder for systemisk behandling, ikke for lokalbehandling hvor en vanligvis vil
oppnå vesentlig høyere konsentrasjoner av antibiotika.
D For screening for meticillinresistens hos Staphylococcus aureus
Agardiffusjon er egnet og benyttes til dette, screening med cefoxitin
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Bekkenbunnen og ytre genitalia hos kvinner blir hovedsaklig forsynt av ett nerveplexus.
Hvilket nerveplexus er det?
A
B
C
DX

Plexus lumbosacralis
Plexus lumbalis
Plexus sacralis
Plexus pudendalis
Dette er rett svar, viser til manual for organdemonstrasjon, bekken osv.
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Det er flere patofysiologiske mekanismer for bekkeninfeksjon hos kvinner.
Hvilken mekansime er den vanligste?
A Hematogen spredning fra infeksjonsfokus annet sted i kroppen
B Direkte spredning fra infiserte urinveier (oftest fra urinblæren)
C X Direkte spredning fra cervix, gjennom uterus og ut i tubene
Dette er den absolutt vanligste mekanismen for bekkeninfeksjon hos kvinner, og oftest er årsaken
kjønnssykdommer som klamydia, men kan være andre bakterier
Undervist på bekkendemonstrasjon og beskrevet i manualen
D Direkte spredning fra infisert tarm (oftest fra appendix)
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Petter og Ane er et par i 20-åra som planlegger å få barn. Både Petter`s bror og Ane`s søster ble født
med cystisk fibrose.
Hva er sannsynligheten for at Petter og Anes barn vil utvikle cystisk fibrose?
A 25%
B 12,5
C X 11%
Gitt at både Petter og Ane er friske så er Mutasjon/Mutasjon (dvs homozygot for sykdomsallelet)
utelukket. De har da 2/3 risiko hver for å være bærere, ettersom ett av de fire utfallene i «punnet
square» er utelukket. Risikoen er derfor (2/3)*(2/3)*(1/4)=11%
D 6,25%
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Det posturale system (balansesystemet) involverer flere nervebaner.
Ved en påvirkning/irritasjon av det posturale system, hvilken av nervebanene er av størst
betydning for nystagmus?
A

Nervefibre fra cerebellum til balansesenteret i hjernestammen.
Nerveceller fra cerebellum til balansesenteret i hjernestammen modifiserer/styrker
balansesentralen i hjernestammen
B X Den vestibulo-okulære refleksbuen.
Rett svar
C Den vestibulo-spinale refleksbuen.
Den vestibulo-spinale refleksbuen har størst betydning for balansen
D Den vestibulo-autonome refleksbuen.
Den vestibulo-autonome refleksbuen har størst betydning for kvalme, brekninger og svette.
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Noen ganger kan en kvinne bli gravid med to foster samtidig. En andel av disse tvillingsvangerskapene
betegnes som monochoriote.
Hva betyr det?
A

Fostrene ligger i samme fostersekk
Foster som ligger i samme fostersekk kalles monoamniote.
B Fostrene ligger i hver sin fostersekk
Foster som ligger i hver sin fostersekk kalles diamniote.
C Fosterene er toeggede
D X Fosterene er eneggede
Monochoriote tvillinger er eneggede
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Gastrulasjonen er dannelsen av de 3 kimlagene (Germ layers).
Når i utviklingen (last menstrual period (LMP), etter siste menstuasjon) foregår dette?
A Uke 3
B Uke 4
C X Uke 5
riktig svar
D Uke 6
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Mesoderm er ett av de tre kimlagene (Germ layers).
Hva gir dette kimlaget blant annet opphav til?
A Tarm, lever, lunger
B X Skjelett, muskler, hjertet
Mesoderm gir opphav til bl.a. bindevev, brusk og ben, muskulatur, blod- og lymfekar, nyrer,
binyrer, gonader og milt. Ektoderm gir opphav til bl.a. nervesystemet, sensorisk epitel i øye, øre
og nese, og hud. Endoderm gir opphav til bl.a. epitelet i respirasjonsveiene og i urinblære/uretra,
og parenchymet i thyreoidea, parathyreoidea, lever og pancreas.
C Hud og nervesystem
D Notocord, pancreas, nyrer
000015ce284fa76b05
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I en søskenflokk bestående av en kvinne og tre menn, utviklet alle fire søsken en øyesykdom med
synstap. Kvinnens tre sønner fikk også den samme sykdommen. Ingen av mennenes barn (tilsammen
4 gutter og 3 jenter) er affisert.
Hva er mest sannsynlig arvemønster for denne øyesykdommen?
A

X-bundet recessiv arv
Dette svaralternativet er mindre sannsynlig siden begge kjønn får sykdommen. X-bundet
recessive sykdommer sees oftest bare hos gutter.
B X Mitokondriell arv
Kvinnens barn har fått sykdommen, mens ingen av hennes 3 brødres barn er affisert. Dette
kombinert med at begge kjønn er affisert, tyder på mitokondriell arv.
C Autosomal dominant arv
Autosomal dominant arv er mulig, men det at ingen av kvinnens brødre har ført sykdommen
videre til noen av sine barn, gjør dette alternativet mindre sannsynlig enn mitokondriell arv.
D Autosomal recessiv arv
Dette svaralternativet er mindre sannsynlig siden det er to påfølgende generasjoner som har fått
sykdommen.
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Hybridisering er et viktig prinsipp som benyttes i molekylærgenetiske metoder. I en PCR reaksjon er
følgende primer benyttet:
CTG TGC CCC ACT GCG GAG TG
Til hvilken DNA-sekvens vil denne primeren hybridisere?
A

GTG AGG CGT CAC CCC GTG TC
Denne sekvensen er primeren skrevet baklengs.
B GTG AGG CGT CAC CCC GAC TC
Denne sekvensen er primeren skrevet baklengs bortsett fra 2 nukleotider som er endret.
C X GAC ACG GGG TGA CGC CTC AC
Primeren vil hybridisere til den komplementære DNA-sekvensen. Det vil si at C bindes til G med 3
hydrogenbindinger, og T bindes til A med 2 hydrogenbindinger, slik de to anti-parallelle trådene i
DNA hybridiserer til hverandre. Dette utnyttes genteknologisk, ved at en syntetisk laget primer, er
komplementær til den sekvensen hvor det ønskede PCR fragmentet skal starte eller slutte. Denne
sekvensen er fullstendig komplementær til primersekvensen
D GAC ACG GGG TGA CGG TTC AC
Denne sekvensen er komplementær bortsett fra 2 nukleotider; noe som gjør at primeren ikke vil
bindes så godt som til den fullstendig komplementære sekvensen som er i c) alternativet.
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Det finnes muligheter til å behandle en del monogene genetiske sykdommer.
Hva er det mest korrekte uttrykket for slike behandlinger?
A

Syndrombehandling
Syndrombehandling er mindre riktig fordi det gjelder bare i de tilfeller hvor den genetiske
sykdommen er definert som et syndrom.
B Kurativ behandling
Kurativ behandling er ikke riktig fordi det per i dag ikke er mulig å kurere genetiske sykdommer,
bortsett fra noen få eksempler sett i forskningssammenheng (eks: genterapi for SCID).
C Lindrende behandling
Lindrende behandling er mindre riktig fordi det gjelder bare i de tilfeller hvor den genetiske
sykdommen gir smerter (eks noen nevro-degenerative monogene sykdommer).
D X Symptombehandling
Symptombehandling er mest korrekt fordi behandlingsformer som enzym erstatningsterapi og
diettrestriksjon som oftest må fortsette hele livet for å dempe symptomene (eks diett fattig på
fenylalanin ved Føllings sykdom).
000015ce284fa76b05
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Testosteron hos menn produseres i spesialiserte celler.
Hvilke celler er det?
A

Bare i sertolicellene
Sertolicellene produserer inhibin.
B X Bare i leydigcellene
Testosteron produseres i Leydigcellene.
C I germinalcellene
D I leydig- og sertolicellene
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I en familie med mange tilfeller av kreft, er det flere som har fått tarmkreft før de fylte 50 år. Noen av
kvinnene i slekten har fått endometrie- og ovarialkreft i ung alder, og noen av disse har også fått
tarmkreft. Dette tyder på at de har en arvelig risikofaktor, og de blir tilbudt en gentest. Testing av tumor
fra et sykt familiemedlem viste mikrosatelittinstabilitet.
Hvilket kreftsyndrom kan det være mistanke om i denne familien?
A X Lynch syndrom
Feil i ett av 4 mismatch reparasjons gener er årsak til Lynch syndrom. Dette fører til manglende
reparasjon av feil oppstått under replikasjon, og kan spesielt sees som endring av lengde på
mikrosatelitter i tumor (mikrosatelittinstabilitet). Familiehistorie med tarm- og ovarialkreft i ung
alder, tyder også på Lynch syndrom.
B Familiiær adenomatøs polypose syndrom
Mutasjoner i APC gir familiær adenomatøs polypose (FAP), med mange polypper i tarmen som
kan utvikle seg til tarmkreft. Men det er ikke vanlig å få ovarialkreft ved FAP.
C Arvelig bryst- og ovarialkreft syndrom
Mutasjoner i BRCA1 og BRCA2 genene gir økt risiko for bryst- og ovarialkreft. Men dette
syndromet er ikke assosiert med tarmkreft.
D Von Hippel Lindau syndrom
Von Hippel-Lindau syndrom er assosiert med nyrekreft.
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For noen arvelige triplett-ekspansjonsykdommer kan man observere at sykdommen har tidligere
debutalder for hver påfølgende generasjon.
Hva kalles dette fenomenet?
A X Genetisk antisipasjon
Riktig svar.
B Genetisk drift
Nei - genetisk drift er et begrep innen populasjonsgenetikken som refererer til tilfeldige hendelser
som kan påvirke allelfrekvenser i en populasjon
C Økt penetrans
Nei - penetrans refererer til hvor mange (i %) av de som har samme mutasjon, som utviser
fenotypen.
D Ulik ekspressivitet
Nei - ulik expressivitet refererer til at de som bærer samme mutasjon kan utvise ulik
alvorlighetsgrad av en sykdom
000015ce284fa76b05
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I en populasjon er «positive assortative mating» (positiv utvelgelse) utbredt. I positiv utvelgelse er par
fenotypisk mer lik enn forventet «by chance». To alleler, A og B, foreligger i populasjonen med lik
frekvens (= 0.5).
Hvilken effekt vil dette ha på genotype-frekvensene (frekvensen av AA, AB og BB) i denne
populasjonen over tid?
A

AA vil minke, AB vil øke, BB vil minke
se kommentar for riktig svar
B AA vil minke, AB vil øke, BB vil øke
se kommentar for riktig svar
C X AA vil øke, AB vil minke, BB vil øke
Ved positiv utvelgelse tenderer personer som er fenotypisk mer lik enn "by chance" (og derfor
genotypisk mer lik) å velge å få barn med hverandre. Dette vil øke andelen homozygote i
populasjonen, på bekostning av heterozygote. Dette kan i visse tilfeller resultere i økning av
andelen personer som uttrykker recessive sykdommer.
D AA vil øke, AB vil øke, BB vil minke
se kommentar for riktig svar
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Da en 20 år gammel kvinne dimmiterte etter 12 måneders førstegangstjeneste i forsvaret, fikk hun ved
rentoneaudiogram påvist hørselstap på høyre øre. Ved inntak til tjenesten var rentoneaudiogrammet
normalt. Hun hadde spesialfunksjon med avfyring av kanoner og hadde vært mye på skytebanen. En
gang hadde en kanon blitt avfyrt uten at hun brukte pålagt hørselvern. De første timene merket hun da
susing i høyre øre, men merket ikke dårligere hørsel. Støynivået ved avfyring av kanonen ble seinere
målt til 130 dB (SPL). På skytebanen brukte hun alltid hørselvern. Støynivået inne i et hørselvern ved
skyting er målt til 70 dB (SPL).
Hva er den mest sannsynlige diagnosen?
A

Kronisk støyskade med hørselstap i et snevert frekvensområde i bassen (500 Hz)
Hun brukte alltid hørselsvern på skytebanen. 70 dB inne i hørselvernene er for lavt støynivå til å
gi kronisk støyskade. Ved kronisk støyskade er det mer typisk å merke hørselstapet fordi flere
frekvenser oftest er affisert. Kronisk hørselstap er oftest bilateralt
B Kronisk støyskade med hørselstap i snevert frekvensområde i diskanten (4000 Hz)
C X Akutt støyskade med hørselstap i snevert frekvensområde i diskanten (4000 Hz)
Ved akutt støyskade oppstår hørselstapet typisk i snevert frekvensområde i diskanten, og gjerne
så snevert at man ofte ikke merker hørselstapet. 130 dB høyt nok støynivå til å gi akutt støyskade
D Akutt støyskade med hørselstap i et snevert frekvensområde i bassen (500 Hz)
Ved akutt støyskade oppstår hørselstapet i diskanten
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Det Cortiske organ finnes i det indre øret.
Hvilken funksjon har dette organet?
A

Er sanseorganet for likevekt
Sanseorganet for likevekt utgjøres av macula i vestibulum (utriculus og sacculus) + crista
ampullaris i de 3 buegangene.
B Bøyer flimmerhår på hårceller i cochlea
Tectorialmembranen er avgjørende for avbøyning av flimmerhårene på hårcellene i cochlea.
C X Er sanseorganet for hørsel
Det cortiske organ er sanseorganet for hørsel og omfatter på hvert øre 15000 hårceller med
flimmerhår
D Ansvarlig for blodforsyningen til cochlea
Stria vascularis er ansvarlig for blodforsyningen til cochlea (hørselsorganet i det indre øret).
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Testen har 120 oppgaver. På utskriftstidspunktet var 0 oppgaver blitt trukket og det var gjort
fasitendringer på 0 oppgaver.
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