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Omtrent hvor hyppig forekommer personlighetsforstyrrelse i en generell befolkning?
A
B
C
D

2%
5%
20%
10%
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Kvinne 23 år kommer til fastlegen. Pasienten er ofte hos legen. Noen ganger rapporterer hun
depressive symptomer, andre ganger er hun "misfornøyd med alt og alle", noen ganger klager hun
over agnst og uro, andre ganger har hun vært hos fastlegen med merker etter fersk risping. Ved en
anledning måtte fastlegen sy flere dype sår på venstre underarm. Hun har tidligere brukt SSRI litt til og
fra. Pasienten er nå oppgitt og lei av å ha det slik, og spør om det ikke er noe legen kan gjøre for å
hjelpe henne.
Hva bør fastlegen gjøre?
A
B
C
D

Bytte til et SNRI (selektiv serotonin og noradrenalin reopptaks inhibitor) på grunn av manglende
effekt av SSRI
Henvise til dagbehandling ved nærmeste DPS
Legge inn på DPS for stabilisering
Bytte til et annet SSRI (selektiv serotonin reopptaks inhibitor) og følge tett opp medisineringen
000015da9a0e7040e3

3
Hjemmesykepleier er bekymret for almenntilstanden til en eldre pasient med kronisk schizofreni. Han
har blitt behandlet med økende doser av Risperidon (antipsykotikum) i depotform de siste par
måneder. Han ligger nå til sengs. Han gir dårlig kontakt. Han har vansker med å prate. Han virker
ustelt og dehydrert. I undersøkelse finner du ham stiv i alle ekstremiteter.
Hvilket tiltak bør man sette i verk?
A
B
C
D

Starte daglig tilsyn av hjemmesykepleie
Umiddelbar innlegges psykiatrisk sykehus
Innlegges sykehus i løpet av et par dager
Innleggelse i sykehjem
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Mann, 50 år, kommer til fastlege fordi han føler seg sliten. Jobber som ingeniør ved en stor
bedrift. Det kommer frem at han har jobbet til seint på kveld over flere måneder. Forteller at det er
typisk for ham i perioder. Er opptatt av at oppgavene skal gjøres veldig nøye og bruker dermed lang
tid. Han opplever dette som plagsomt. Ønsker ikke at andre skal hjelpe ham på jobb fordi han ikke
tror de vil gjøre jobben bra nok. Fastlegen har kjent pasienten i mange år og kjenner igjen dette
mønsteret.
Hva er den mest sannsynlige diagnosen?
A
B
C
D

Tvangspreget personlighetsforstyrrelse
Tilpasningsforstyrrelse
Asperger syndrom
Moderat depressiv episode
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En mann på 58 år har vært innlagt noen dager i akuttpsykiatrisk avdeling for observasjon av
suicidalitet. Under innleggelsen har det kommet fram at pasienten også har et skadelig bruk av
alkohol. På spørsmål om han ønsker hjelp for alkoholbruken sin, uttrykker at han kanskje burde gjøre
noe med alkoholvanene sine, men vet ikke om han egentlig trenger det.
Hvilket motivasjonsstadium for endring vurderer du at pasienten er i?
A
B
C
D

Overveielsesfasen
Handlingsfasen
Før-overveielsesfasen
Forberedelsesfasen
000015da9a0e7040e3

-1-

6
En 56 år gammel mann kommer til legevakten fordi han ikke får til å røre høyre arm. Ved undersøkelse
kommer han gående inn på kontoret, men høyre arm virker slapp og han holder høyre underarm med
sin venstre hånd. Ved samtale har han lett senket stemningsleie men gir god kontakt og forklarer seg
bra. Han har ikke sensibilitet distalt for høyre albu men har normale reflekser og ingen andre tegn til
sentralnervøs sykdom. Han synes dette er rart og vil gjerne vite hva som er årsaken. Ved samtale
kommer det frem at han er engstelig pga endringer på jobben men han tror ikke han vil miste arbeidet.
Hva er mest sannsynlige diagnose?
A
B
C
D

Simulering
Vrangforestillingslidelse
Engstelig/ unnvikende personlighetsforstyrrelse
Dissosiativ lidelse
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En kvinne 54 år forteller legen at hun har mange plager men det som er verst for henne er mareritt, at
hun ser for seg bilder og inntrykk fra en bilulykke der hun var passasjoner for noen år siden og at hun
er skvetten og nervøs. Dette varierer med gode og dårliige perioder avhengig av hvor mye stress hun
opplever, slik at det kommer og går.
Hvilken tilstand er mest sannsynlig?
A
B
C
D

Pasienten sliter med angst og bekymringer, og tenker derfor mye på vonde opplevelser i fortiden
Hun har en post traumatisk stress lidelse, som varierer med stressfulle perioder i livet
Hun har fått en hjernesvulst som har rammet sentrale deler av pre-frontal cortex.
Hun har en tilbakevendende depresjon og får tilbakefall ved psykososiale belastninger
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En ung kvinne med psykosomatiske plager viser seg å være pessimistisk, ha negative forventninger til
fremtiden, synes endringer i livet er belastende i seg selv og har vanskelig for å utrykke hvordan hun
egentlig har det. Du synes imidlertid at hun har god evne til empati når andre mennesker lider.
Hva kan man kalle denne personlighetsutformingen?
A
B
C
D

Depressiv nevrose
Unnvikende personlighetsforstyrrelse
Schizotypi
Nevrotisisme
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Hva menes med psykisk utviklingshemming?
A
B
C
D

En tilstand med nedsatte kognitive funksjoner uansett årsak
En tilstand med forsinket eller mangelfull utvikling av evner og funksjonsnivå med debut før eller
under fødsel
En tilstand med forsinket eller mangelfull utvikling av evner og funksjonsnivå med debut før, under
eller etter fødsel
Fellesbetegnelse for utviklingsforstyrrelse, Aspergers syndrom og autisme
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En 70 år gammel mann har begynt å føle seg glemsk de siste to månedene og er svært bekymret for
fremtiden. Han tror at han holder på å få demens og grubler mye på dette. Sover dårlig og orker ikke
gjøre noe. Hans kone har bestilt time for ham hos fastlegen. Fastlegen synes pasienten virker
både nedstemt og ukonsentrert. Han har ikke hodepine eller fokale nevrologiske symptomer. Det ble
tatt MR caput i fjor på et privat røntgeninstitutt fordi han hadde vært svimmel, og dette viste lette
vaskulære forandringer som var innenfor det normale for alderen.
Hvilket tiltak er mest hensiktsmessig i denne situasjonen?
A
B
C
D

Henvise til nevropsykologisk undersøkelse
Bestille MR caput med demensprotokoll
Starte antidepressiv medisin
Ta en MMS (Mini mental status) og MADRS (Montgomery and Aasberg Depression Rating Scale)
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En 21 år gammel mann har de siste 9 mnd fremvist åpenbare psykosesymptomer og ikke greid å følge
opp studiene. Han har noe kontakt med familien men ikke med venner lengre. Han vasker og steller
seg lite, lukter svette og kanskje urin. Fastlegen har fulgt ham opp med hjemmebesøk hver 14. dag
men han avviser medisiner og henvisning til spesialisthelsetjenesten. Han synes det er greit å snakke
med fastlegen og uttrykker at han er lei maset fra familien om å komme i gang med studier igjen, dusje
og stelle seg mm. Han hadde heller ønsket at familien snudde seg bort fra det materielle og levde
mere som han og fikk kontakt med sitt indre og høyere sfærer. Han har betrodd fastlegen at han har
kontakt med utenomjordiske som snart skal revolusjonere livet på jorden. Fastlegen greier ikke snu
ham bort fra dette. Familien lurer på om det nå er på tide med tvangsinnleggelse.
Hvordan bør man vurdere grunnlaget for eventuell tvangsinnleggelse i dette tiilfellet?
A
B
C
D

Han har psykose slik at hovbedkriteriet er til stede og har neppe samtykkekompetanse. Han lider
åpenbart overlast.
Han har psykose men det er ikke åpenbart at han mangler samtykkekompetanse og han er ikke
farlig. Kan ikke åpenbart legges inn.
Han har psykose men ingen diagnose ennå og da er ikke hovedkriteriet til stede - kan ikke legges
inn
Han har åpenbart ikke samtykkekompetanse da han er psykotisk og kan tvangsinnlegges.
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Du kjører legevakt og er tilkalt for å gjøre en psykiatrisk vurdering av en 42 år gammel mann i
politiarresten. Han er pågrepet for plagsom atferd på Trondheim torg hvor han forsøkte å verve
forbipasserende til et forskningsprosjekt. Han nekter for å ha ruset seg. Han er rastløs, kverulerende,
høylydt og irritabel. Det går ikke an å ha noen ordentlig samtale med ham fordi han henger seg opp i
små detaljer og hopper mellom ulike tema. Verken politiet eller legevakta har noen journal på ham fra
før, men de har funnet et ID-kort som viser at han jobber på oljeplattform.
Hvilken tilstand er mest sannsynlig?
A
B
C
D

Schizofreniliknende psykose
Maniform psykose
Blandet affektiv episode med psykose
Amfetaminutløst psykose
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Kognitiv terapi tar utgangspunkt i ABC modellen. Hva er C’en i følgende vignett?
En deprimert kvinne føler seg sliten hele tiden. Hun prøver å komme seg ved å hvile mye. Hun føler
seg udugelig.
A
B
C
D

Å føle seg deprimert, sliten og å hvile mye
Å føle seg udugelig
Å føle seg udugelig og deprimert
Å føle seg udugelig, sliten og deprimert
000015da9a0e7040e3
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En 25 år gammel kvinne har bestilt time hos fastlegen fordi hun er sliten og har vondt i skuldre og rygg.
Hun startet medikamentell behandling med et SSRI (selektiv serotonin reopptakshemmer) for
depresjon for en uke siden, men hun tror at det også er noe galt med kroppen. Du ser at hun har blitt
undersøkt hos reumatolog i fjor uten at man fant noen sykdom, og somatisk undersøkelse inkludert
blodprøver ved utredning av aktuell depresjon var normalt.
Hva bør man gjøre med hennes medikamentelle behandling for depresjon?
A
B
C
D

Bytte til venlafaksin (Efexor, en serotonin og noradrenalin reopptakshemmer (SNRI)) for å få mer
energi
Fortsette samme behandling med SSRI
Bytte til amitriptylin (Sarotex, et tricyklisk antideperssivum (TCA)) for å få smertestilende effekt i
tillegg til antidepressiv effekt
Legge til paracetamol med kodein (Paralgin forte) i 2 uker
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En 78 år gammel mann har bestilt time hos fastlegen fordi han er sliten og har vondt i hele kroppen.
Han er tidligere stort sett frisk men gikk hos deg til støttesamtaler en periode etter at kona hans døde
for snart et år siden. De siste ukene har søvnen blitt dårlig, noe han forklarer med prostataplager og
smerter. Har gått ned 6kg og har begynt å tro at han har kreft. Han har vært i konflikt med sine barn i
lang tid og er mye alene. Han plages med urofølelse og har vært på legevakten der han fikk resept på
beroligende medisin, men han synes alkohol virker bedre. Han ser trist ut, og på spørsmål bekrefter
han ensomhet. Blodprøve og somatisk undersøkelse er normal.
Hvordan vil du vurdere risiko for selvmord for denne pasienten?
A
B
C
D

Forhøyet risiko
Lav risiko
Mulig forhøyet risiko
Risiko kan ikke vurderes
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Hvilken terapeutiske intervensjon er mest brukt ved støtteterapi?
A
B
C
D

Oppmuntre til refleksjon over pasientens egen rolle i forhold til andre mennesker
Tilby en terapeutisk relasjon over tid hvor pasienten kan tenke over sine valg og mål i livet
Kartlegge pasientens tenkemåter for å finne ut om disse er hensiktsmessige
Gi råd om døgnrytme og egenomsorg i forbindelse med en krise i familien
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En mor kommer til deg som fastlege da hun er bekymret for sin 21 år gamle sønn. Hun forteller at han
alltid har vært innadvendt og sky, og at han aldri har hatt noen kjæreste. Han bruker mye tid på
dataspill og lesing, og er sjelden sammen med venner. Moren tror at han kun har én nær venn, men de
har ikke hatt like mye kontakt de siste årene. Når hun oppfordrer sønnen sin til å være mer sosial, blir
han irritert på henne og mener hun «maser». Han har egentlig aldri virket redd for sosiale situasjoner,
det virker heller som om han ikke er interessert. Han viser svært lite følelser overfor andre, også sin
mor. Moren mener derfor han lett oppfattes som «kald». Sønnen bor hjemme og studerer nå i
hjembyen. Han har alltid gjort det bra på skolen, arbeidet selvstendig, og trenger nesten aldri hjelp til
noe.
Hvilken tilstand er mest sannsynlig hos sønnen?
A
B
C
D

Avhengig personlighetsforstyrrelse
Schizotyp lidelse
Schizoid personlighetsforstyrrelse
Unnvikende personlighetsforstyrrelse
000015da9a0e7040e3
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En kvinne på 30 år ble brakt til legevakten av samboeren sin fordi hun har fortalt om stemmer i hodet.
De siste to månedene har hun hatt flere stemmer i hodet som snakker om henne. Disse stemmene var
ikke så aktive i starten, men har de siste ukene økt på og snakker nå om henne flere timer om dagen.
Stemmene sier at hennes mor forsøker å forgifte henne. Pasienten var i starten skeptisk til stemmenes
budskap, men hun har nå blitt overbevist om at de har rett. Legevakten ringer vakthavende psykiater
som mener at kvinnen kan ha en schizofrenilidelse.
Hvilken undergruppe av schizofreni er kvinnens sykehistorie mest forenelig med?
A
B
C
D

Kataton schizofreni
Schizoaffektiv lidelse
Paranoid schizofreni
Hebefren schizofreni
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En mann på 32 år er hos fastlegen i forbindelse med uspesifikke korsryggsmerter. Ved spørsmål om
rusmiddelbruk kommer det fram at pasienten har inntatt cannabis jevnlig de siste tre årene: typisk
mellom én til tre ganger i måneden, i forbindelse med helger og ferier. Mannen sier at dette hjelper
ham å slappe av, og han mener selv at han ikke har hatt noen skadelige effekter av bruken. Mannen
har aldri vært diagnostisert eller utredet for noen psykisk lidelse. Han fungerer godt i jobben sin som
lærer på ungdomsskolen, hvor han har jobbet i snart 5 år. Han har vært påpasselig med ikke å
kombinere rus med bilkjøring eller jobb.
Hvilken lidelse er mest sannsynlig?
A
B
C
D

Avhengighet av cannabis
Skadelig bruk av cannabis
Misbruk av cannabis
Ingen ruslidelse
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En 64 år gammel pasient fremstår med dårlig hukommelse, nedsatt orienteringsevne og ukritisk atferd,
som har utviklet seg over en periode av cirka ett og et halvt år. Ifølge ektefelle har pasienten tidlig i
sykdomsforløpet begynt å bli rar i kontakten med andre, bannet for eksempel mye mer og fortalte
vitser med seksualisert innhold.
Hvilken diagnose har pasienten mest sannsynlig?
A
B
C
D

Alzheimer demens
Vaskulær demens
Frontotemporal demens
Demens ved Creutzfeldt-Jakobs sykdom
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En 32 år gammel kvinne har falt av hesten og pådratt seg et brudd med dislokasjon i midtre del av
venstre humerus. Ved undersøkelsen finner du at hun ikke greier å ekstendere i håndleddet. Hvilken
nerve er mest sannsynlig skadet?
A
B
C
D

Nervus axillaris
Nervus radialis
Nervus medianus
Nervus ulnaris
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Ved luksasjon i skulderleddet (humeroscapulærleddet) vil en sjelden gang kunne se ledsagende
nerveskade. Hvliken nerve er hyppigst skadet?
A
B
C
D

Nervus radialis
Neruvs ulnaris
Nervus medianus
Nervus axillaris
000015da9a0e7040e3
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Hva bør legen fortelle til en pasient med hammertå?
A
B
C
D

Gi informasjon om imbalanse mellom bøye og strekkesener som trenger operasjon med
forlengelse av bøyesener
Kontrakturen kan ofte rettes ut ved målrettet fysioterapi
Kontrakturen kan ofte rettes ut ved riktig tilpassede innleggssåler
Etter operasjon vil tåen være litt kortere enn de andre fordi inngrepet vanligvis består av å fjerne
noe ben ved PIP leddet
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En 54 år gammel mann ble for 14 dager siden operert for et brudd i høyre overarm (fractura colli
chirurgicum humeri) med åpen reposisjon av bruddet og fiksasjon med plate og skruer. Han kommer
for å fjerne suturer. Såret har åpnet seg 1 cm i nedre ende og det kommer gul, blakket væske fra såret.
Området er hovent og varmt og han føler seg ikke helt i form, men virker ikke alvorlig syk. Legen
vurderer at han er i god almenntilstand, og mistenker postoperativ sårinfeksjon.
Hvilken strategi bør legen følge videre i håndteringen av denne pasienten?
A
B
C
D

Starte antibiotikabehandling og sende pasienten videre til den avdelingen som har utført
inngrepet etter å ha avtalt med vakthavende
Fjerne suturer, vaske såret, gi antibiotika og ta pasienten tilbake om 1 uke for å se hvordan det
går
Fjerne suturer, vaske såret, ta prøve til bakteriologisk undersøkelse, gi antibiotika og ta pasienten
tilbake når svar på prøvene foreligger om 3 dager.
Sende pasienten videre til den avdelingen som har utført inngrepet etter å ha avtalt med
vakthavende, ingen antibiotka før transport
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En eldre dame (72 år) faller på kjøkkengulvet hjemme. Røntgenbilder ved Akutt-poliklinikken på St.
Olavs Hospital viser at hun har pådratt seg et udislokert lårhalsbrudd (FCF), Garden type 2, på høyre
side. Hun har diabetes type II og stabil angina pectoris.
Hva er det mest riktige behandlingsalternativet?
A
B
C
D
E

Innleggelse med operativ stabilisering av fraktur med 2 collumskruer
Berolige pasienten og sende henne hjem med krykker og smertestillende
Legge pasienten inn og behandle med strengt sengeleie i 1 måned
Innleggelse og operativ behandling med fjerning av caput femoris og innsetting av hemiprotese
Innleggelse med strekkbehandling i 4 uker og endokrinologisk og kardiologisk tilsyn
000015da9a0e7040e3
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Hvilket utsagn om meniskskader er riktig?
A
B
C
D

Kirurgen bør unngå å suturere menisker fordi reruptur faren er for stor.
Suturerte menisker bør belaste så tidlig som mulig.
Skader i rød-rød sone av menisken bør syes.
Skader i hvit-hvit sone av menisken bør syes.
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Plattfothet hos barm; er det aktuelt med behandling? I så fall, hvilken behandling?
A
B
C
D

Dersom et barn med plattfot har smerter i foten, kan man forsøke med såler/fotsenger som løfter
mediale fotbue
Pasientene skal opereres med løfting av fotbuen
Ingen behandling er aktuelt
Ja, alle barn med plattfot skal behandles med innleggssåler
000015da9a0e7040e3
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Hva kjennetegner Mb. Köhler i barneortopedien, og hva er behandlingen?
A
B
C
D

Mb. Köhler er en (aseptisk) nekrose i foten (os naviculare), alle pasienter får gips og må avlaste
med krykker i 6 uker
Mb. Köhler er en (aseptisk) nekrose av os naviculare i foten.
Det er ikke nødvendig med spesiell behandling av denne lidelsen, kun avlastning hvis smerter,
det naturlige forløpet er alt benet bygges opp igjen etter nedbrytningen (nekrosen)
Mb. Köhler er en aseptisk nekrose i foten, og disse må opereres for å gjenoppbyggen fotens
anatomi
Mb. Köhler kjennetenes med fritt legeme i ankelleddet, og behandlingen gåt ut på å fjerne dette
legemet
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Ida 10 år har akkurat begynt i Speideren. På tur skal de spikke spyd til å grille pølser på. Kniven glir i
hånda og hun kutter seg volart over grunnfalangen på 3. finger venstre hånd. Hun har litt vansker med
å bøye fingeren og synes at deler av fingeren virker som den sover. Du har vakt på Skadepoliklinikken.
Hva gjør du?
A
B
C
D

Undersøker og finner nedsatt sensibilitet i ulnare digitalnerve. God kraft for fleksjon både for dype
og overflatiske bøyesene. Mistenker skade av ulnare digitalnerve. Adapterer såret med avbrutte
suturer midlertidig. Legges inn til nervesutur.
Såret virker overflatisk. Du vil slippe og stikke jenta for å gi lokalbedøvelse og legger derfor steristrips som adapterer sårkantene. Ikke avtale om kontroll.
Undersøker og finner nedsatt sensibilitet i ulnare digitalnerve. God kraft for fleksjon både for dype
og overflatiske bøyesene. Tenker at sensibiliteten ofte kommer seg. Lukker såret med avbrutte
suturer som du ber om at fjernes hos fastlege om ca 10 dager.
Lukker såret med avbrutte suturer som du ber om at fjernes hos fastlege om ca 10 dager.
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Daniel 29 år ligger i trening til Trondheim – Oslo på sykkel. I en sving glir sykkelen og han faller mot
venstre skulder. Han får umiddelbare smerter i området for venstre clavicula og har en betydelig
hevelse over midtre del av knokkelen. Han sendes på røntgen som viser en clavikulafraktur med lett
feilstilling. Du har vakt på Skadepoliklinikken - hva gjør du med pasienten?
A
B
C
D

Du undersøker pasienten. Finner hevelse over clavikula, men ikke truet hud. Normal
nevrovaskulær status. Pasienten sendes hjem med fatle. Ikke indikasjon for ytterligere oppfølging.
Du undersøker pasienten. Finner hevelse over clavikula, men ikke truet hud. Normal
nevrovaskulær status. Pasienten sendes hjem med fatle videre kontroll hos fastlege.
Du undersøker pasienten. Finner hevelse over clavikula, men ikke truet hud. Normal
nevrovaskulær status. Pasienten legges inn til operasjon. Alle clavikulafrakturer bør opereres.
Du undersøker pasienten. Finner hevelse over clavikula, men ikke truet hud. Normal
nevrovaskulær status. Pasienten smertelindres med fatle og sendes hjem med smertestillende
med avtale om kontroll med røntgen om et par uker.
000015da9a0e7040e3
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Rakel har falt på ski i påsken. Tar kontakt med lege ca 2 uker etter fallet fordi hun har dårlig funksjon i
høyre tommel. Smertene sitter ved mcp-leddet over mot ulnarsiden og hun føler at tommelen «glir ut
» ved bruk. Du har vakt på Skadepoliklinikken. Hvordan er videre utredning, sannsynlig diagnose og
videre behandling?
A
B
C
D

Sannsynlig en distorsjon. Pasienten informeres med dette. Avtaler ingen videre oppfølging.
Du henviser pasienten til røntgen for å utelukke brudd. Røntgen er negativ. Du tester stabiliteten i
tommelen sidebånd og finner en stor instabilitet på ulnarsiden. Du mistenker komplett skade av
ulnare kollateralligament. Pasienten søkes til operasjon med reparasjon av dette.
Du henviser pasienten til røntgen for å utelukke brudd. Røntgen er negativ. Du tester stabiliteten i
tommelen sidebånd og finner en stor instabilitet på ulnarsiden. Du mistenker komplett skade av
ulnarekollateralligament. Pasienten gipses i 6 uker for avlastning mens ligamentet gror.
Du henviser pasienten til røntgen for å utelukke brudd. Røntgen er negativ. De anser det som en
distorsjon. Pasienten sendes hjem uten avtale om videre oppfølging.
Kommentar: Feil. Etter røntgen må man teste stabiliteten i kollateralligamentene i tommel for å
utelukke skade av UCL.
000015da9a0e7040e3

32
30 år gammel kvinne faller på glattisen og får smerter og feilstilling i håndledd. Hun oppsøker skaden
og du mistenker distal radius fraktur, tar derfor røntgen bilder, på side bildet ser en fraktur linja distalt i
radius som starter 2 cm proksimalt for håndledd og går på skrå fra dorsal side av radius og inntil
midten av leddflaten på radius i radio-carpal leddet. Det er 3mm stepp i leddet. Hvilken type fraktur er
dette og hva er behandlingen?
A
B
C
D

Barton fraktur, trenger operativ behandling med internal fiksasjon
Sjåfør fraktur som trenger operasjon med internal fiksasjon
Barton fraktur, reponering og gips
Smith’s fraktur, operasjon og internal fiksasjon
000015da9a0e7040e3

33
50 år gammel mann kommer til legen på grunn av konstant smerter og ubehag på innsiden av albuen.
I tillegg har han prikninger og nummenhet tilsvarende til lillefinger og halve ringfinger ulnart. Tilstanden
oppstå etter tungt fysisk arbeid for 4 måneder siden og har ikke blitt bedre til tross for hvile. Hva er den
mest sannsynlige diagnosen?
A
B
C
D

Trykk på nervus ulnaris i Canales Guyong
Radial tunnel syndrom
Cubital tunnel syndrom
Carpal tunnel syndrom
000015da9a0e7040e3

34
Frohment tegn: Denne kliniske testen hjelper legen ved å finne svakhet i muskel som en bestemt
nerve innerverer. I tillegg viser testen at en annen muskel tar over oppgaven med stimulasjon fra en
annen nerve.
Hvilke nerve og muskel er svak og hvilken nerve og muskel tar over oppgaven?
A
B
C
D

Nervus radialis med ekstensor pollicis longus er svak og nervus medianus og ekstensor pollicis
brevis tar over oppgaven
Nervus medianus og opponens pollicis er svake og det er nervus ulnaris og adduktor pollicis som
tar over oppgaven
Nervus ulnaris og adduktor pollicis er svake, nervus medianus og fleksor pollicis longus tar over
oppgaven
Nervus medainus og adduktor pollicis er svake og det er nervus ulnaris med fleksor pollicis
longus som tar over oppgaven.
000015da9a0e7040e3
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35
En 54 år gammel ortoped faller på isen og slår skulderen. Han kommer til deg på ortopedisk
traumepoliklinkk og røntgen viser fraktur av tuberculum majus. Du konfererer med bakvakten og dere
bestemmer dere for konservativ behandling. Hvilke(n) bevegelse(r) ville du særlig bedt pasienten om å
unngå?
A
B
C
D

Innadrotere i skulderleddet.
Abdusere i skulderleddet.
Addusere i skulderleddet.
1. Løfte tungt.
000015da9a0e7040e3

36
Du jobber som lege i flyktningemottak og undersøker en ung kvinne fra et annet kontinent som er
avmagret og klager over gjentatte infeksjoner det siste året. Hun har de siste ukene fått et utslett, og
når du undersøker henne finner du symmetrisk på truncus og spredt i ansikt velavgrensede mørke
blårøde noduli og små plaque som er nesten svampaktige når du palperer. Se foto. Hun har også flere
slike lesjoner i munnhulen. Håndflater og fotsåler er spart. HIV-test er positiv.
Hva er mest sannsynlig diagnose?

A
B
C
D

Diskoid lupus erythematosus
Infeksjonsutløst vaskulitt
Kaposisarkom
Rosacea
000015da9a0e7040e3
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37
Du har legevakt og tilser ei jente på to år. Hun er i dårlig form, klager over vondt i huden og har mange
områder med blemmer og overfladiske sår. Mest uttalt i hudfolder. Hun har ingen forandringer inni
munnen, men er rød og har skorper på leppene. Når du undersøker henne ynker hun seg og du ser at
hun noen steder får løsning av huden der du har tatt i henne. Du spør om hun det har skjedd noe
spesielt siste uken. Foreldrene forteller at hun fikk en paracetamol for noen dager siden pga hodepine,
og at hun siden i går har hatt øyekatarr. Hun lekte i solen i går, men var smurt med solkrem.
Hva er mest sannsynlig diagnose?
A
B
C
D

Kraftig solforbrenning
Legemiddelreaksjon
Staphylococcal Scalded Skin Syndrome (SSSS)
Phytophotodermatitt
000015da9a0e7040e3

38
En gutt på 8 år kommer til deg på legekontoret sammen med sin mor. Bortsett fra litt atopisk eksem da
han var mindre er han tidligere hudfrisk. De siste par månedene har han fått en rund flekk på magen
som gradvis har økt på i størrelse. Han synes det kløe litt, og mor er bekymret for hva dette kan være
og ønsker behandling. Du finner sirkulær lesjon på magen som er 4 cm i diameter. Den er ganske blek
sentralt, og i kanten er det litt erytem og litt flassing. Du skraper av litt flass fra kanten og sender inn til
mikrobiologen, og etter et par uker får du til svar at det er oppvekst av Trichophyton rubrum.
Hva slags behandling er riktigst å gi?
A
B
C
D

Systemisk antimykotikum
Topikalt antimykotikum
Topikalt steroid
Topikalt antibiotikum
000015da9a0e7040e3

39
En ung mann på 20 år har tatt kontakt pga plager med svie ved vannlating. Er ikke i et fast forhold, har
hatt ubeskyttet sex med fire norske jenter det siste halve året, siste gang for en uke siden. Ved
undersøkelse finner du purulent utflod i uretra. Ingen sårdannelser, ikke hovne lymfeknuter i lysker. Du
stryker litt utflod på et objektglass, og preparatet gramfarges. Dette ser du i mikroskopet:
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Hvilken diagnose har han?
A
B
C
D

Syfilis
Mycoplasma genitalium
Chlamydia
Gonore
000015da9a0e7040e3

40
En 49 år gammel kvinne har det siste året fått noen forandringer i ansiktet som hun synes er
skjemmende. Hun synes det forverres dersom hun drikker kaffe eller vin samt ved
temperaturendringer. Hun er hudfrisk fra tidligere. Utslettet ser slik ut:
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Hvilket agens er mest sannsynlig i patogenesen av denne lidelsen?
A
B
C
D

Malassesia furfur
Staphylococcus aureus
Cutibacterium acnes
Demodex midd
000015da9a0e7040e3

41
En gutt på 16 år er plaget med kviser. Han har i fem måneder forsøkt behandling med krem bestående
av retinoider og benzoylperoksid. Til tross for dette har han fått forverring med tilkomst av kviser også
på ryggen. Ved undersøkelse ser du multiple papler og pustler lokalisert til øvre del av rygg, panne,
kinn og hake. Også tilkomst av enkelte arr.
Hvilken behandling er det nå indikasjon for?
A
B
C
D

Azelainsyre krem
Tetrasykliner systemisk
Penicillin systemisk
Klindamycin krem
000015da9a0e7040e3
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42
En 87 år gammel mann har de siste 5 årene hatt hevelse, varicer og eksem på leggene. Han har også
hatt sårdannelser som har grodd svært sakte. I perioder bruker han kompresjonsstrømper. De siste
tre ukene har det blitt forverring i leggene med mer hevelse og kløe. Han har smurt fuktighetskrem den
siste uka uten at han synes det hjelper. Ved undersøkelse finner du på begge legger utbredte
forandringer med erytem, konfluerende papler samt mye kruster og væsking. Du instruerer
hjemmesykepleien i å gi ham fotbad daglig i 3-4 dager tilsatt kaliumpermanganat samt påse at han
bruker kompresjonsstrømpene.
Hva slags behandling foreskrives i tillegg?
A
B
C
D

Topikalt antibiotikum
Kombinasjonspreparat med topikale steroider og antimykotikum
Kombinasjonspreparat med topikale steroider og antiseptikum
Systemisk antibiotikum
000015da9a0e7040e3

43
En mann 36 år har vært plaget med elveblest de siste tre månedene. Han har på eget initiativ brukt
antihistaminer de siste ukene, men har likevel noe utbrudd av og til. Nå kommer han til deg som
fastlege og ønsker å allergitestes.
Hva er mest riktig svar på denne forespørselen?
A
B
C
D

Allergitesting kan i en del tilfeller kan være aktuelt i urtikariautredning, og da med lappetest
(epikutantest) hos hudlege
Allergistesting er viktig i urtikariautredning, og da ved å måle spesifikk IgE via blodprøve
Allergistesting er viktig i urtikariautredning, og da med prikktest hos hudlege
Allergitesting har som regel ikke plass i urtikariautredning
000015da9a0e7040e3

44
En tidligere frisk mann på 42 år er pasient ved ditt legekontor. Det er tatt en stanse biopsi fra en
hudsvulst som han hadde hatt i over 1 år og som histologisk viste forandringer som ved
plateepitelkarsinom. Karsinomet satt på øvre del av bryst, høyre side og var 1,3 x 1,7 cm stort
Hva vil i dette tilfellet være best egnet behandling?
A
B
C
D

Kirurgisk eksisjon
Kyrettage (skrapeteknikk)
Fotodynamisk behandling (PDT)
Kryokirurgi
000015da9a0e7040e3

45
Hva er som regel førstevalg ved behov for systemisk behandling av pustuløse varianter av psoriasis?
A
B
C
D

Retinoider f.eks Acitretin (Neotigason®)
Cyclosporin (Sandimmun®)
Prednisolon
TNF-hemmer (f.eks Remicade®, Enbrel® eller Humira®)
000015da9a0e7040e3

46
En pasient med erythrodermi dukker opp på legekontoret.
Fra studietiden husker du at det først og fremst er fire bakenforliggende tilstander som kan være
aktuelle, og husker psoriasis, generalisert eksem og legemiddelreaksjon som tre viktige.
Hva heter den fjerde tilstanden?
A
B
C
D

Erythema migrans
Lichen planus
Erythema multiforme
Kutant T-Celle Lymfom
000015da9a0e7040e3
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47
En kvinne på 36 år har fått et utslett i ansiktet som startet i mai, og som utover sommeren har blitt
verre og verre. Hun er tidligere hudfrisk og bruker ikke andre medikamenter enn prevensjon i form av
et hormonelt kombinasjonspreparat.
Utslettet i ansiktet består av velavgrensede, kraftig erythematøse nummulate plakk med fastsittende
skjelling og sentral atrofi. Du tar en biopsi og får fra patologen beskjed om follikulær plugging, basal
degenerasjon og lichenoid betennelse.
Hva slags behandling er riktigst å gi i henhold til mest sannsynlige diagnose her?
A
B
C
D

Vitamin D analog topikalt
Gruppe I topikalt steroid
Antimykotikum topikalt
Gruppe IV topikalt steroid
000015da9a0e7040e3

48
På røntgenbilder av ubehandlede revmatoid artritt pasienter finner man ofte erosjoner.
Hvilken celletype er det som forårsaker disse erosjonene?
A
B
C
D

B-lymfocytter
Makrofager
Osteoblaster
Osteoklaster
000015da9a0e7040e3

49
En 38 år gammel mann kommer inn på legekontoret og er tydelig smertepåvirket. Han forteller at for 2
dager siden fikk han akutt innsettende ryggsmerter, og de stråler nedover på baksiden av låret og ned i
foten. Han forteller at han nok til tider har følt at ryggen har vært litt «svak». Symptomene blir mindre i
hvile og forverres ved bevegelse og blir verre mot kvelden. Når han hoster eller nyser forverres
smertene.
Hvilken diagnose er mest sannsynlig?
A
B
C
D

Prolaps i lumbalcolumna
Mb. Bechterev/ ankyloserende spondylit
Metastaser i skjelettet fra tests cancer
Non-radiografisk spondyloartritt
000015da9a0e7040e3

50
En kvinnelig lærer i 40-årene blir henvist til revmatologisk avdeling. Hun har hatt astma siden hun var
15 år og er plaget med allergisk rhinitt særlig på våren. Pasienten kan fortelle at astmaen har forverret
seg de siste månedene. Hun har også gått ned 6 kilo i vekt uten at hun har forsøkt å slanke seg. Den
siste måneden har hun blitt økende plaget med nummenhet og smerter i begge beina. De siste to
ukene har hun vært særlig plaget med tungpust og hoste, hun har hatt feber og følt seg syk. I tillegg
har hun lagt merke til et småprikket utslett på leggene. De siste dagene har hun hatt magesmerter og
diaree. Ingen leddsmerter. Rtg.thorax viser multiple bilaterale fortetninger, samt noe pleuravæske
bilateralt.
Hvilken vaskulittsykdom er mest sannsynlig her?
A
B
C
D

MPA Mikroskopisk polyangitt
PAN poly arteritis nodosa
EGPA Eosinofil granulomatøs poly angeitt ( Churg-Strauss' vaskulitt)
GPA Granulomatøs polyangeitt (Wegeners granulomatose )
000015da9a0e7040e3
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51
Du er fastlege for en mann i 20-årene som plages av at han våkner midt på natta på grunn av smerter i
nedre del av korsryggen. Dette har vedvart de siste 6 ukene. For å få sove må han gå noen runder
rundt i huset før han legger seg igjen. Han er også stiv i korsryggen når han står opp, kler på seg og
spiser frokost, men innen han setter seg på bussen til arbeidsplassen er smertene borte. Ellers merker
han at plagene øker på i etterkant av dager hvor han har sittet mye stille. Han er tidligere frisk, og han
kjenner ikke til noen spesielle sykdommer som går i familien.
Du mistenker en bestemt sykdom, og velger å henvise pasienten til bildediagnostikk før du tar stilling til
videre utredning. Pasienten er imidlertid så plaget at du mener det er indisert å starte medikamentell
behandling i påvente av videre utredning.
Hva slags medikamentell behandling er det mest rimelig å forskrive i påvente av videre
utredning hos denne pasienten?
A
B
C
D

Prednisolon
Methotrexat
Paracetamol
NSAIDs
000015da9a0e7040e3

52
Du er fastlege for en kvinne i 40-årene, og får tilsendt en epikrise fra revmatologisk avdeling hvor
kvinnen nylig ble utredet. Hun ble henvist med nyoppstått trefaset Raynaudsfenomen og diffust
fortykkede fingre bilateralt med betydelig strammere hud. ANA var positiv (referanseverdi negativ) og
anti-Scl-70 4,0 AI (referanseverdi <1,0 AI). Kapillæroskopi av neglesengen viste patologiske forhold.
Ved HRCT ble det påvist enkelte mattglassforandringer basalt bilateralt.
På bakgrunn av de nevnte nevnte symptomer og funn ble diagnosen Systemisk sclerose av diffus type
stilt.
Det ble startet behandling med intermitterende pulser cyoclofosfamid og mykofenolat mofetil.
Til slutt i epikrisen leser du at kvinnen skal henvises til årlig ekkokardiografi, og at du som fastlege har
ansvaret for at dette blir fulgt opp.
Hvilken komplikasjon er det man primært ønsker å oppdage ved årlig ekkokardiografi hos
denne pasienten?
A
B
C
D

Perkarditt
Myokarditt
Koronarsykdom
Pulmonal arteriell hypertensjon
000015da9a0e7040e3

53
Sykdommer som rammer muskel- og skjelettapparatet kan noen ganger gi typiske feilstillinger eller
endringer i hender.
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Hvilken sykdom er sterkt assosiert med endringene som man ser i bildene (A og B) her?
A
B
C
D

Urinsyregikt
Revmatoid artritt
Ankyloserende spondylitt
Artrose
000015da9a0e7040e3

54
En mann 27 år kommer på legekontoret med et smertefullt og hovent kne. Han bedyrer han ikke har
gjort noe spesielt, og har ikke vært utsatt for noe traume. Han er tidligere frisk, bruker ingen faste
medisiner og har ikke hatt noe leddproblemer tidligere. Bortsett fra smertene i kneet føler han seg i
grei form og har ingen feber .
CRP 30 ( <5)
Du velger å forsøke punktere kneet og får ut 40 ml klar, lett lysegul og tyntflytende leddvæske med et
par striper av blod.
Hva er mest riktig håndtering videre?
A
B
C
D

Gir pasienten methotrexat på mistanke om inflammatorisk artritt
Gir pasienten steroid intraartikulært på mistanke om inflammatorisk artritt
Legger inn pasienten som øyeblikkelig hjelp på mistanke om septisk artritt
Gir pasienten dicloxacillin (Diclocil) på mistanke om septisk artritt
000015da9a0e7040e3

55
Du planlegger å starte en klinisk studie. Du er redd studien blir for liten og bestemmer deg for å øke
utvalgsstørrelsen, det vil si invitere flere deltakere til studien.
Hva vil skje da?
A
B
C
D

Studieresultatet blir målt mer presist
Studieresultatet blir mindre utsatt for informasjonsbias
Studieresultatet blir mindre utsatt for konfundering
Studieresultatet blir mindre utsatt for seleksjonsbias
000015da9a0e7040e3

56
En metaanalyse undersøkte effekten av et nytt blodtrykkssenkende medikament. Pasientene som ble
behandlet med det nye medikamentet, fikk en større nedgang i blodtrykket enn dem som fikk
konvensjonell behandling, p-verdien var 0,02.
Hva kan du konkludere med ved å vite at p-verdien var 0,02?
A
B
C
D

Det nye medikamentet har ikke bedre effekt på blodtrykket enn den konvensjonelle behandlingen.
Sannsynligheten for at tilfeldigheter forklarer resultatene (det vil si at blodtrykket senkes mer med
det nye medikamentet) er 0,02.
Sannsynligheten for nullhypotesen - det vil si at det nye medikamentet ikke reduserer blodtrykket
annerledes enn den konvensjonelle behandlingen - er 0,02.
Resultatene er lite kompatible med nullhypotesen, som er at medikamentet ikke påvirker
blodtrykket annerledes enn den konvensjonelle behandlingen.
000015da9a0e7040e3

57
En voksen mann påføres skoldingsskade på begge underekstremiteter samt genitalia. Skaden
estimeres til å være overfladisk 2. grad.
Hvor stort er det totale kroppsarealet som er forbrent?
A
B
C
D

18%
37%
36%
45%
000015da9a0e7040e3
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58
En 7 år gammel gutt kommer med sin mor til deg som fastlege med utslett på høyre håndrygg. Moren
beskriver at det dannet seg små vesikler på guttens hånd som nå har sprukket opp. Guttens
allmenntilstand har i følge moren vært normal, og han har ikke hatt feber. Gutten har ellers vært frisk.
Slik ser guttens hånd ut nå:

Du mistenker en infeksjon i huden.
Hvilken agens er mest sannsynlig årsak her?
A
B
C
D

Malassezia furfur
Gruppe B-streptokokker
Staphylococcus aureus
Staphylococcus epidermidis
000015da9a0e7040e3

59
Vi bruker ofte gentamicin sammen med et annet antibiotikum ved sepsis. Dette medikamentet kan
være nefrotoksisk så vi må overvåke pasienten for å unngå utvikling av nyreskade.
Hvordan overvåker vi pasienter som bruker gentamicin?
A
B
C
D

Ta blodgass og se om det er metabolsk acidose
Legge inn urinveiskateter og måle timediuresen
Måle serumnivå av gentamicin
Måle serum kreatinin og elektrolytter
000015da9a0e7040e3

60
Mange sepsispasienter har redusert nyreperfusjon og redusert urinproduksjon (oliguri). Hvilken grense
setter vi for oliguri?
A
B
C
D

200 ml/t
5 ml/kg/t
100 ml/t
0.5 ml/kg/t
000015da9a0e7040e3
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61
Benzodiazepiner gjennomgår metabolisme før de utskilles i urinen. Legemiddelgruppen deler et felles
metabolsk sluttrinn som bl.a. karakteriseres av at det i liten grad er gjenstand for biologisk variabilitet.
Hva består dette sluttrinnet av?
A
B
C
D

Demetylering
Fosforylering
Konjugering
Hydroksylering
000015da9a0e7040e3

62
Hvilket av de nedenstående tilfellene er ikke et eksempel på medikamentell
substitusjonsbehandling?
A
B
C
D

Behandling med atomoksetin ved ADHD og tidligere amfetaminmisbruk
Behandling med buprenorfin ved opioidavhengighet
Kontrollert nedtrapping på oksazepam etter langvarig overforbruk av ulike benzodiazepiner
Behandling med nikotinplaster ved røykestopp
000015da9a0e7040e3

63
Kortikosteroider binder seg til intracellulære reseptorer. Ligand-reseptor-komplekset virker som
transkripsjonsfaktor og regulerer ekspresjonen av ulike cytokiner, vekstfaktorer etc., som til sammen
medierer de anti-inflammatoriske og immunsuppressive effektene.
Hvilken klinisk konsekvens har denne virkningsmekanismen?
A
B
C
D

Den kliniske effekten av glukokortikoider kommer umiddelbart etter administrasjon, og avtar raskt
etter seponering.
Den kliniske effekten av glukokortikoider kommer ikke umiddelbart etter administrasjon, og avtar
langsomt etter seponering.
Det er viktig å dosere glukukortikoider hyppig eller bruke stoffer med lang halveringstid, slik at
man sikrer en jevn serumkonsentrasjon og dermed en konstant effekt
Effekten av glukukortikoider kommer relativt raskt, mens bivirkningene typisk kommer etter lang
tids bruk
000015da9a0e7040e3

64
Hvis en pasient skal bruke en ACE-hemmer og litium samtidig, kreves nøye monitorering av nivå av
litium i serum.
Hvordan kan ACE-hemmere påvirke serumkonsentrasjonen av litium?
A
B
C
D

ACE-hemmere kan redusere litiumutskillelse i nyrene og føre til økte nivåer av litium i serum
ACE-hemmere kan indusere metabolismen av litium og føre til reduserte nivåer av litium i serum
ACE-hemmere kan hemme metabolismen av litium og føre til økte nivåer av litium i serum
ACE-hemmer kan øke litiumutskillelse i nyrene og føre til reduserte nivåer av litium i serum
000015da9a0e7040e3

65
Alimemazin er et førstegenerasjons antihistamin. Midlet virker også via flere andre reseptorsystemer
og mekanismer, noe som igjen forklarer et omfattende effekt- og bivirkningspanorama. Alimemazin er
et resultat av forskning på 1950-tallet som frembragte en annen, kjemisk og effektmessig nært
beslektet legemiddelgruppe.
Hvilken legemiddelgruppe er dette snakk om?
A
B
C
D

Førstegenerasjons antidepressiva
Førstegenerasjons antipsykotika
Førstegenerasjons immunmodulatorer
Førstegenerasjons mastcellestabilisatorer
000015da9a0e7040e3
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66
En pasient skal starte opp behandling med klozapin.
Hvilke(n) blodprøve(r) er det nødvendig å ta regelmessig under hele behandlingen, og hvorfor?
A
B
C
D

Hemoglobin på grunn av risiko for hemolytisk anemi
Hemoglobin på grunn av risiko for aplastisk anemi
ALAT og gamma-GT på grunn av risiko for leverskade
Hvite blodceller med differensialtelling på grunn av risiko for agranulocytose
000015da9a0e7040e3

67
Kokain er et rusmiddel som både kan inhaleres, tas peroralt og brukes intravenøst.
Hvordan virker dette midlet?
A
B
C
D

Det stimulerer dopamin D1- og D2-reseptorer.
Det øker omdanning av tyrosin til dopamin i nevronene.
Det øker frigjøring av monoaminer i nevronene.
Det hemmer reopptaket av monoaminer i nevronene.
000015da9a0e7040e3

68
Som turnuslege på medisinsk avdeling tar du imot en 63 år gammel mann som legges inn for mistenkt
pneumoni. Han er ganske medtatt, høyfebril, takykard og hypertensiv. Røntgen thorax viser en
fortetning basalt høyre side. Du starter intravenøs penicillinbehandling.
Pasienten har ellers hatt et kjent overforbruk av alkohol over flere tiår. Han har tidligere vært innlagt
flere ganger med generaliserte krampeanfall som har vært oppfattet som alkoholutløste. Innleggende
lege skriver at pasienten antakelig har inntatt betydelige mengder alkohol den senere tiden. Ved
samtale med pasienten virker han noe omtåket og agitert. Han har tydelig tremor og svetter.
Blodalkoholkonsentrasjonen er 0,7 promille.
Hvilke legemiddelgrupper har best dokumentasjonsgrunnlag til forebygging og behandling av
alvorlige komplikasjoner ved alkoholabstinens og bør benyttes i dette tilfellet?
A
B
C
D

Benzodiazepiner og folsyre
Antiepileptika og folsyre
Benzodiazepiner og tiamin
Antiepileptika og tiamin
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Din legesekretær har sendt inn en blodprøve til laboratoriet fra en av dine pasienter hvor du har
rekvirert p-kalsium. Plasmakonsentrasjonen av kalsium i prøven var 0,05 mmol/L
(referanseområde 2,15 - 2,51 mmol/L). Du spør hvilket prøverør hun brukte og får vite at hun brukte et
K2EDTA-rør. Du ber henne om å kalle inn pasienten til en ny prøve.
Hva kaller vi den typen feil du mistenker som årsak til analyseresultatet?
A
B
C
D

Postanalytisk feil
Laboratoriefeil
Analytisk feil
Preanalytisk feil
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Ved hvilken sykdom kan isotoprenografi med forsert diurese (ved hjelp av furix) benyttes ?
A
B
C
D

Vesikouretral reflukssykdom
Renovaskulær hypertensjon
Urethraklaff hos gutter
Overgangsstenose i nyrebekkenet
000015da9a0e7040e3
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En 9 år gammel gutt ble hengende fast i et skitrekk da han skulle gå av heisen, falt og slo venstre fot.
Han har etter dette smerter i ankelen. Ved klinisk undersøkelse var det smerter lokalisert til
ankelleddet. Røntgen av ankelen er gjengitt under.
Hvilken beskrivelse av røntgenbildene er trolig mest korrekt sammenholdt med sykehistorien?

A
B
C
D

Ìngen skjelettskade
Epifysiolysefraktur i tibia og fibula
Fraktur i os calcaneus
Luksasjon av ankelen
000015da9a0e7040e3

72
En 40-årig mannlig snekker møter deg på fastlegekontoret. Han klager over smerter i hånda og sier at
han kanskje fått en treflis inn under huden. Plagene har økt på under en ukes tid. Håndflaten er varm,
rød, hoven og øm. Du ser ikke noe sikkert inngangssted. Du ønsker å kartlegge situasjonen.
Hvordan bør skaden kartlegges?
A
B
C
D

Du kontakter røntgenlegen på det lokale sykehuset og ber om en MR-undersøkelse innen 2 uker
Du henviser pasienten til CT av håndledd og hånd med problemstilling «fremmedlegeme?»
Du kontakter røntgenlegen på det lokale sykehuset og ber om en ultralydundersøkelse så raskt
som mulig
Du henviser pasienten til scintigrafi av hånda med problemstilling «økt osteoblastaktivitet?».
000015da9a0e7040e3
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Du er legevakt i en liten kommune, ca 3 mil fra et lokalt sykehus. En 6-årig gutt og hans far kommer
inn på kontoret ditt og forteller at gutten falt fra et klatrestativ for en halv time siden. Gutten har store
smerter i albuen som også har en åpenbar feilstilling. Gutten klager over dårlig sensorikk i fingrene.
Hvordan hjelper du pasienten?
A
B
C
D

Rekvirerer ambulanse og kontakter vakthavende ortoped på sykehuset.
Du mistenker bløtvevsskade og henviser derfor til MR som øyeblikkelig hjelp.
Gir paracet og gjennomfør en ultralydundersøkelse for å kartlegge albue-skaden
Henviser til røntgen av albuen, sender faren og gutten med drosje til lokalsykehuset og deretter
ny konsultasjon på legevakten.
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En kvinne i 60-årene møter deg på fastlegekontoret og nevner at hun har en stor kul i musklene på
utsiden av høyre lår. Kulen var ikke der for et år siden. Hun tror hun fikk et traume mot låret for 3 uker
siden. Du undersøker pasienten og oppdager en 8 cm stor kul som ikke er fritt bevegelig i relasjon til
musklene. Hun bruker blodfortynnende på grunn av en tidligere lungeemboli.
Hvordan ønsker du å utrede hva slags patologi dette dreier seg om?
A
B
C
D

Du henviser til bildediagnostikk uten spesifisert modalitet og ber radiologen vurdere hvordan
pasienten skal undersøkes.
Du henviser til MR av lår, men legger ikke ved informasjon om traume og medisinering fordi du
ønsker at bildene tolkes uten forstyrrende informasjon
Du henviser til CT av lår med problemstillingen «patologi?»
Du henviser til MR av lår og nevner også i henvisningen at pasienten bruker blodfortynnende og
fikk et traume mot låret for 3 uker siden
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En 10 år gammel jente kommer til deg på legevakten med smerter i venstre albue, nedsatt
bevegelighet og hevelse. Hun har vært ute og syklet i lav fart, falt og tatt seg for med strak arm. Du tar
et røntgen front og side av venstre albue hvor du ikke finner skjelettskade, men antydet hevet fettpute
anteriort og synlig fettpute posteriort i albueleddet.
Hvordan tolker du dette funnet og hva vil du videre foreta deg?
A
B
C
D

Positivt bakre fettputetegn er suspekt på supracondylær fraktur i albue hos barn, fraktur er ikke
utelukket. Pasienten bør få gips og kontroll med røntgen om en uke.
Positivt bakre fettputetegn er et uspesifikt funn og kan ses ved en rekke tilstander hos barn, også
ved små traumer som gir økt væske i leddet. Skjelettskade er ikke sannsynlig. Pasienten kan få
gipslaske for smertelindring og klinisk kontroll hos fastlege.
Positivt bakre fettputetegn er suspekt på supracondylær fraktur i albue hos barn, fraktur bør
kartlegges med CT
Fraktur i caput radii er den vanligste albuefrakturen hos barn, du henviser til CT for nærmere
kartlegging.
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En 8 år gammel jente som tidligere har falt fra 4 meters høyde og pådratt seg en distal
antebrachiumfraktur på høyre side kommer til kontroll etter 4 uker. Hun er konservativt behandlet. Se
vedlagte bilder.
Hvilke(n) type(r) inkomplett fraktur ser du her?
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A
B
C
D

Torus-/bucklefraktur i radius
Greenstickfraktur i ulna og plastisk bøyefraktur i radius
Greenstickfraktur i ulna og epifysiolysefraktur i radius
Greenstickfraktur i radius
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Osteosarkom er en alvorlig kreftform som gjerne rammer personer under 20 år. Symptomene kan
være vage, som lette smerter, ømhet og hevelse.
I hvilken/hvilke knokler forekommer osteosarkom hyppigst?
A
B
C
D

Humerus og fibula
Humerus og radius
Femur og tibia
Bekkenskjelett
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Når man histologisk karakteriserer en tumor er det ofte sentralt å sannsynliggjøre om den er benign
eller malign.
Hvilke to karakteristika kjennetegner gjerne en malign epitelial svulst?
A
B
C
D

Desmoplastisk stromareaksjon og trabekulær vekst.
Desmoplastisk stromareaksjon og stor variasjon i kjerneform og -størrelse.
Intraepitelial vekst og stor variasjon i kjerneform og -størrelse.
Trabekulær vekst og eosinofilt cytoplasma.
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Hvilken påstand om hudadneksstrukturer er riktig?
A
B
C
D

Sebaceøse kjertler danner rikelig med tynn vandig veske
Ekkrine svettekjertler er viktig for regulering av kroppstemperaturen
Ekkrine svettekjertler er typisk lokalisert i aksillen og lyskeområdet
Apokrine svettekjertler er typisk lokalisert i hele huden
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