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1
55 år gammel kvinne, tidligere frisk. Para 0. Menopause 48 år gammel. Brukt HRT ("hormone
replacement therapy") siden menopausen, ingen postmenopausale blødninger. Siste 2 måneder har
hun merket økende press i abdomen og hyppig vannlatningstrang samt vanskelig for å tømme tarmen.
Hun har for 2 år siden vært til gynekologisk undersøkelse med cervix cytologiscreening. Denne var
normal. Hennes mor og en tante (mors søster) er begge operert for brystkreft i 50-års alderen. En
kusine (datter av mors bror) fikk brystkreft 46 år gammel. Ved gynekologisk undersøkelse palperer du
en større oppfylning i bekkenet som er lite mobil.
Hva er den mest sannsynlige diagnosen?
A
B
C
D

Sigmoideumdivertikulitt
Uterussarcom
Rectumcancer
Ovarialcancer
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2
Livmorhalsprogrammet innebærer å foreta en screening test fra livmorhalsen for å forebygge
livmorhalskreft. Hva er de gjeldene anbefalinger fra Kreftregisteret?
A
B
C
D

Cervixcytologi hvert 3.år i aldersgruppen 25 - 33 år og primær HPV-test i aldersgruppen 34 - 69 år
Cervixcytologi hvert 3. år i aldersgruppen 25 - 69 år og HPV-test i tillegg dersom unormal cytologi
Cervixcytologi hvert 3. år i aldersgruppen 25 - 69 år
Primær HPV-test hvert 5. år i aldersgruppen 25 - 69 år
000015da9a192513c9

3
En kvinne på 44 år har født 4 barn. Hun hadde litt urinlekkasjeplager under de to siste
svangerskapene. Dette har gradvis blitt verre de siste to årene og gjør nå at hun ikke kan trene.
Hva er det viktigst at du som allmenlege gjør nå?
A
B
C
D

Henvise til CT urinveier
Henvise til cystoskopi
Ta en urin-stiks prøve
Utføre en gynekologisk undersøkelse
000015da9a192513c9

4
En 45 år gammel kvinne kommer til deg i distriktsturnus, der det er 3 timer til nærmeste sykehus. Hun
klager over at hun ikke lenger har lyst til å ha sex med mannen sin. Dette er blitt et problem for
samlivet deres.
Hva er det mest riktige for deg å gjøre?
A
B
C
D

Anbefale lokal østrogenbehandling
Forklare at det er vanlig i denne aldersgruppen og at nærmeste sexolog er for langt unna til at du
kan henvise for dette
Anbefale hormonspiral og transdermalt østrogenplaster
Henvise henne til sexolog, anbefale at mannen også blir med
000015da9a192513c9

5
Du mistenker at en 23 år gammel kvinne, uten aktuelt barneønske, har PCOS. Du rekvirerer TSH,
prolaktin og 17-OH progesteron.
Hvilken kombinasjon av hormonprøver vil i tillegg til disse best bidra til å avklare diagnosen?
A
B
C
D

Testosteron, SHBG og DHEAS
Testosteron, østrogen og FSH
Testosteron, progesteron og LH
Testosteron, østrogen og progesteron
000015da9a192513c9
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6
En 25 år gammel kvinne har migrene som ofte starter med synsforstyrrelser. Hva slags
prevensjonsmiddel egner seg best for henne?
A
B
C
D

P-plaster (Evra®)
Minipille (Conludag®)
Gestagen p-pille med desogestrel (bl.a. Cerazette®)
Lavdosert kombinasjons-p-pille (østrogen og gestagen)
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7
Et ungt par (begge er 27 år) søker sin fastlege pga ikke-oppfylt barneønske. Kvinnen hadde en tidlig
spontanabort for knapt ett år siden. Kvinnen har de siste par år lagt på seg nesten 10 kg, og hennes
BMI er nå 30 kg/m2. Hun forteller at hun har sjeldne menstruasjoner (3-4 ggr per år).
Hva bør være ditt første tiltak for å hjelpe dette paret?
A
B
C
D

Du mistenker at hun har PCOS (polycystisk ovariesyndrom) og foreskriver Metformin tabletter
Du henviser henne til gynekolog for ovulasjonsstimulering
Du gir både henne og mannen kost- og livsstilsråd og tar henne tilbake til vektkontroll mm. om 3-4
mndr.
Du vurderer paret som psykososialt og medisinsk egnet for assistert befruktning, og henviser til
fertilitetsklinikken
000015da9a192513c9

8
En 32-årig kvinne har blitt svært plaget av urinlekkasje etter at hun fødte sitt andre barn for 4 måneder
siden. Hun ammer fortsatt og har ikke fått menstruasjon tilbake. Bruker ingen prevensjon og ønsker
kanskje flere barn. Hun lekker urin flere ganger daglig blant annet når hun trener, når hun leker med
eldstebarnet og når hun hoster eller nyser. Fastlegen skriver ut bind på blå resept.
Hvilke tiltak blir det riktigst av legen å anbefale for denne pasienten nå?
A
B
C
D

Gi henne resept på lokale østrogener og anticholinergika
Henvise til operasjon da hun har stor lekkasje som gjør at hun uansett må opereres
Henvise henne til elektrostimulering av bekkenbunnsmuskulatur
Oppfordre til bekkenbunnstrening og gi resept på lokale østrogener
000015da9a192513c9
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En 45 år gammel kvinne oppsøker deg som fastlege pga uregelmessige og tildels kraftige blødninger
siste halvåret. Tidligere har hun hatt regelmesige månedlige blødninger. Hun har fulgt
livmorhalsprogrammet, siste cervix cytologi ble tatt for 2 år siden og var besvart normal. Du gjør
gynekologisk undersøkelse og finner normale forhold ved inspeksjon av cervix. Du palperer en normalt
stor uterus. Du tar en endometriebiopsi (Pipelle®) der histologi viser endometriehyperplasi uten
atypi. Hva er førstevalget av behandling for en slik pasient?
A
B
C
D

Gestagenspiral
Abrasio ("utskrapning") av uterinhulen
Cyklisk gestagen i tablettform
Hormonelt kombinasjonspreparat (gestagen+østrogen)
000015da9a192513c9
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10
En 37 år gammel kvinne oppsøker deg som almenlege. Hun er gravida 0, men har nå barneønske.
Pasienten ble operert med laparoskopisk venstresidig ooforektomi for 5 år siden på grunn av en 10 cm
stor endometriosecyste. Det ble samtidig funnet uttalte endometrioseforandringer i det lille bekken.
Hun har brukt kombinasjons-p-pille etter operasjonen. En kontrollundersøkelse hos gynekolog for 2 år
siden viste en 3 cm stor sannsynlig endometriosecyste svarende til høyre ovarium. Hun ber deg om
råd for å bli gravid.
Hva er riktigst å forslå her?
A
B
C
D

Du ber pasienten seponere p-pillen, og du gir henne i stedet et gestagen (f.eks. Visanne®
(dienogest)) og NSAIDs med kontroll om 6 måneder
Du gir pasienten behandling med et ovulasjonsstimulerende medikament
Du ber pasienten seponere p-pillen og prøve å bli gravid spontant i løpet av 12 måneder før evt.
henvisning til fertilitetsutredning og -behandling
Du henviser kvinnen og hennes mann til fertilitetsutredning og -behandling
000015da9a192513c9
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Ved første svangerskapskontroll taes en del standard blodprøver. En av disse er screening for rubellaantistoffer.
Du får følgende svar tilbake for en av dine gravide pasienter: IgM negativ, IgG negativ.
Hva er det mest korrekt å gjøre?
A
B
C
D

Anbefale rubellavaksine i barselseng
Anbefale profylaktisk behandling med aciklovir
Anbefale rubellavaksine så snart som mulig
Anbefale tidlig ultralyd av foster
000015da9a192513c9
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Du er fastlegevikar. Du følger en førstegangsgravid kvinne med svangerskapskontroller. I
svangerskapsuke 32 måler du et stort SF-mål. Du henviser til ultralyd føtometri og får beskjed om at
fosteret har et estimert vekstavvik på + 25%. Du gjør en glukosebelastning med 75 g glukose oralt.
Svaret er: Fastende glukose: 5,2 mmol/l Etter 2 timer: 11,5 mmol/l
Hvordan er det mest korrekt å håndtere denne situasjonen?
A
B

Henvise til fødeavdeling for vurdering av forløsningsmåte
Henvise til spesialistavdeling for oppstart av diabetes-behandling

C
D

Gi kost- og livsstilsveiledning, samt opplæring i glukosemåling
Starte opp med metformin
000015da9a192513c9
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Pasienten er gravida 1, para 0, nå gravid i uke 37. Hun har gått til kontroller i primærhelsetjenesten og
svangerskapet har til nå vært normalt. Siste dager har hun kjent ”mindre liv” og i dag ingen fosterspark.
Undersøkelse ved sykehuset konkluderer med ”ingen hjerteaksjon hos fosteret”.
Hva er den viktigste risikofaktoren for intrauterin fosterdød?
A
B
C
D

Knute på navlesnor
Vekstretardasjon
Medfødte misdannelser
Rhesusimmunisering
000015da9a192513c9
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En kvinne i 30-årene er gravida 1, para 0, tidligere frisk. Hun ble nå innlagt fødeavdelingen i
svangerskapsuke 30 med mistanke om preeklampsi. Fastlegen hadde målt blodtrykk 178/110 og
funnet proteinuri 2+ på urinstiks. Etter gjentatte målinger ble det funnet et gjennomsnittsblodtrykk på
182/124. Proteinuri 3+ på urinstiks. Vakthavende lege besluttet at blodtrykket burde senkes
medikamentelt.
Hvilket medikament bør legen initialt helst velge?
A
B
C
D

Enalpril (ACE-hemmer)
Labetalol (alfa-1-betareseptorantagonist)
Kandesartan (angiotensin II reseptor-blokker)
Spirionolakton (aldosteronantagonist)
000015da9a192513c9
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Hva er en blastocyst?
A
B
C
D

Det samme som plommesekk
Befruktet eggcelle før den har delt seg første gang
Tidlig embryo differensiert i indre cellemasse, omgitt av et hulrom og avgrenset av trofoblastceller
Udifferensiert cellemasse (2-3 dager etter fertilisering), også kalt morula
000015da9a192513c9
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Monochoriotisk, diamniotisk (MCDA) tvillingsvangerskap har bare en morkake og derfor økt risiko for
alvorlige komplikasjoner.
Hvilke(n) alvorlig(e) komplikasjon(er) kan oppstå i et MCDA svangerskap (hvilken påstand er riktig
her)?
A
B
C
D

Ulik intrauterin vekst kan ikke skje i et MCDA svangerskap fordi disse tvillingene deler
samme morkake og derfor blir de alltid tilnærmet like store.
"Twin anemia-polycytemia sequence" (anemi hos den ene, polycytemi hos den andre). Men dette
er bare et annet navn på tvilling-tvilling transfusjonssyndrom og ikke en egen tilstand.
Tvilling-tvilling-transfusjonssyndrom. Dette er den eneste alvorlige komplikasjonen som er
spesifikk for denne typen svangerskap.
Tvilling-tvilling-transfusjonssyndrom, "Twin anemia-polycytemia sequence" (anemi hos den ene,
polycytemi hos den andre), samt ulik intrauterin vekst er tre forskjellig komplikasjoner som alle er
forbundet med MCDA svangerskap.
000015da9a192513c9
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Hvilken operative forløsningsmetode er vanligst i Norge?
A
B
C
D

Manuell rotasjon
Tang
Vakuum
Keisersnitt
000015da9a192513c9
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Hva er forholdet mellom alkoholprosent hos mor og alkoholprosent i placenta, hos fosteret eller et
nyfødt diebarn?
A
B
C
D

Alkohol passerer ikke placentabarrieren
Alkohol oppkonsentreres i placenta
Alkoholkonsentrasjonen hos fosteret kan være den samme (eller høyere) enn hos mor
Nyfødte får samme alkoholprosent som alkoholprosenten i morsmelken
000015da9a192513c9
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Hvilken infeksjonssykdom er gravide kvinner mer disponert for enn ikke-gravide kvinner?
A
B
C
D

Malaria
Syfilis
Borrelia
Rubella
000015da9a192513c9
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Hva er den mest sannsynlige årsaken til rikelig blødning som oppstår 3 uker etter en vaginal fødsel?
A
B
C
D

Uoppdaget cervixrift
Uterus atoni
Hinnerester
Trombocytopeni
000015da9a192513c9
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En 5 år gammel gutt kommer på legekontoret ditt sammen med mor. Mor sier at hun strever med å få
gutten til å sove godt, han er veldig aktiv, har mye motstand i overgangssituasjoner, han vil bare bruke
en bestemt bukse, han kommer lett i konflikt med andre barn og er klumsete. Du mistenker
nevropsykiatrisk lidelse. Hva kjennetegner denne typen lidelser?
A
B
C
D

Normale kognitiv utvikling, forbigående vansker, kjent arvelig belastning
Forstyrret kognitiv utvikling, arvelig belastning, ofte komorbide lidelser
Normal kognitiv utvikling, arvelig belastning, sjelden komorbiditet
Forstyrret kognitiv utvikling, kjent biologisk årsak, ofte komorbide lidelser
000015da9a192513c9
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Du er lege i allmennpraksis. En jente (14 år) og moren kommer som «øyeblikkelig hjelp». Jenta har
tidligere vært frisk, medgjørlig og flink på skolen. Det siste halvåret har hun vært mer irritabel, har ikke
villet spise middag med familien, og mor hører hun trener på rommet om kveldene. Mor har ikke sett at
hun kaster opp, men er bekymret for alvorlig sykdom da jenta har gått ned flere kilo i vekt. Jenta hadde
menarche i 12-årsalder, men ikke hatt blødninger de siste tre måneder. Pasienten sier hun er frisk, og
at det ikke er farlig for henne å gå ned i vekt siden hun har tykke lår. Ved undersøkelse finner du:
Høyde 160cm, vekt 36 kg (BMI 14, 2 kg under 2,5 percentilen) BT 90/70, puls 55, blodsukker på 5, Hb
13. Bortsett fra avmagring fremstår hun i god allmenntilstand. Hvilken diagnose er mest sannsynlig?
A
B
C
D

Anorexia nervosa
Atypisk anorexia nervosa
Atypisk bulimia nervosa
Bulimia nervosa
000015da9a192513c9
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En jente på 16 har over tid strevd med å fungere på skolen, hun har stort fravær og beskriver perioder
med depressive symptomer. Klinisk fremstår hun ikke nedstemt. Hun har også over tid periodevis
drevet med selvskading. Videre beskriver hun selv, foreldre og skolen at hun i flere år har hatt store
humørsvingninger, at hun strever sosialt ved at hun lett inngår i intense vennskap for så å bryte helt
når det blir konflikter. Er det aktuelt å vurdere diagnosen personlighetsforstyrrelse?
A
B
C
D

Det er aktuelt å vurdere en utredning for personlighetsforstyrrelse, og dette må sees opp mot en
bred differensialdiagnostisk vurdering.
Det er aktuelt å vurdere en utredning for personlighetsforstyrrelse siden vanskene har vart over
tid.
Det er ikke aktuelt å vurdere personlighetsforstyrrelse som diagnose siden vanskene har vart i
kun et par år.
Det er ikke aktuelt å vurdere en personlighetsforstyrrelse og sette en slik diagnose på ungdom
under 18 år.
000015da9a192513c9
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En jente på 10 år kommer til deg som fastlege sammen med far. De siste 3 ukene har hun klaget over
hodepine daglig. Hun vil ikke på skolen om morgenen, og er sliten om ettermiddagene. Formen er fin
de dagene hun får være hjemme. Hodepinen går som regel over etter 5-10 minutter. Hun er tidligere
frisk med normal utvikling. Foreldrene er skilt, men har godt samarbeid. Lillesøster på 5 år har nylig
blitt diagnostisert med diabetes mellitus type I. Bestevenninna byttet skole for 3 mnd siden, og hun har
hatt vanskelig for å finne seg sosialt til rette etter det. Hva er mest sannsynlig diagnose?
A
B
C
D

Diabetes mellitus type I
Migrene
Spenningshodepine
Depresjon
000015da9a192513c9
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En 17 år gammel jente har det siste året vært mer og mer hjemme fra skolen, sluttet på aktiviteter som
hun tidligere hadde glede av og holdt seg unna sosial kontakt med venner. De siste to måneder har
hun bare vært hjemme og i hovedsak oppholdt seg på rommet. Foreldrene beskriver henne som
nedstemt, apatisk og de synes det virker som hun både ser og hører ting som ikke er der. Hvilket
utsagn er mest riktig:
A
B
C
D

Jenta bør få bedre tilrettelegging i opplæringssituasjonen og hjelpes i gang med skole
Jenta virker alvorlig deprimert og bør utredes for bipolar lidelse
Jenta virker alvorlig deprimert og man bør anbefale oppstart av SSRI
Jenta har mulige positive og negative psykosesymptomer og bør utredes for psykoselidelse
000015da9a192513c9
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Du har jente 17 år på fastlegekontoret. Hun bor sammen med mor, far og to mindre brødre. Hun har
siden 10 klasse i ungdomsskolen vært nedfor og sliter med nedvurderende tanker om seg selv.
Imidlertid fikk hun godkjent 10 klasse og har nettopp begynt på VGS på den linja hun ønsker. Hun
trives på skolen. Hun har kjæreste og begynte med p- pillen i 10 klasse på vårparten, og bruker
kombinasjonspillen. Denne fikk hun fordi hun hadde sterke menstruasjonssmerter i tillegg til at hun
trengte et prevensjonsmiddel. Hun kommer sammen med mor. Hun forstår ikke helt hvorfor hun er så
nedfor. Stemningsleiet er lavt, alt er tungt, hun er ikke glad for noe og synes negative tanker kverner i
hodet på henne. Hun har ikke selvmordstanker. Hun er somatisk frisk og du finner normale funn ved
en legeundersøkelse. Aktuelle blodprøver er normale.
Hva er det første du må gjøre?
A
B
C
D

Henvise henne til nærmeste BUP klinikk
Gi psykoedukasjon om risikofaktorer for depresjon
Endre atferd ved hjelp av kognitiv atferdsterpi
Starte med medikamentell behandling for å bli tilgjengelig for samtaleterapi
000015da9a192513c9
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Som fastlege møter du en 15 år gammel gutt. Han har alvorlige atferdsforstyrrelser (på engelsk «
Conduct disorder»). Mor forteller at han som 6-åring slo andre barn, plaget bestandig katta hjemme
slik at de måtte gi den bort og satte fyr på naboens søppel. 13 år gammel stjal han en bil. Han er nå
politianmeldt for salg av narkotika.
Hva er prognosen hans med hensyn til psykisk helse, utdanning og sosiale forhold som voksen?
A
B
C
D

Han har den dårligste prognosen fordi brannstiftelse er et tegn på alvorlig atferdsforstyrrelse
Han har den dårligste prognosen fordi hans problemer debuterte tidlig i barndommen og vedvarer
Han har den dårligste prognosen fordi å plage katta tyder på manglende empati, såkalt «callous
unemotional»
Han har den dårligste prognosen fordi han har alvorlige atferdsforstyrrelser i ungdomsalderen
000015da9a192513c9
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En jente på 17 år kommer til deg som fastlege. Hun plages av anfall som kommer omtrent ukentlig.
Disse anfallene kan vare fra 5-20 minutter, og er ledsaget av hukommelsestap. Hun er da ikke
kontaktbar, fjern, faller ikke om, men noen ganger har andre observert at hun har hatt kramper i en
arm. Hun er grundig utredet av nevrolog, og det er ikke holdepunkt for nevrologisk sykdom. Fra
tidligere kontakt med jenta vet du at hun har hatt en turbulent oppvekst med en alkoholisert mor og en
voldelig far. Hun flyttet i fosterhjem da hun var 8 år, ble voldtatt av en eldre nabogutt da hun var 14 år,
og har i perioder blitt utsatt for grov mobbing på skolen. Hun bor nå på hybel, går på videregående
skole, og jobber lørdager i et bakeri. De fleste anfallene kommer når hun er på skolen, f.eks ved
prøver eller fremføringer. Hva er mest sannsynlig diagnose?
A
B
C
D

Personlighetsforstyrrelse
Dissosiativ lidelse
Post traumatisk stresslidelse (PTSD)
Epilepsi
000015da9a192513c9
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Du er fastlege, og får en dag en kvinne med sin 4 år gamle sønn på kontoret. Hun forteller at hun og
sønnen har bodd på krisesenter i 2 uker etter at ektemannen har utøvd vold mot henne. Hun forteller
at gutten sov på rommet sitt under voldsepisodene, og skal ikke ha hørt noe. Du legger merke til at
barnet virker utilpass, hans humør skifter fra å være sint og befalende mot moren, til å være lei seg og
ville ha hjelp fra henne med lekene. Morens forsøk på å hjelpe fører til økt sinne og frustrasjon, og hun
klarer ikke å hjelpe han å regulere dette effektivt. Er atferden til barnet alarmerende? Hvorfor eller
hvorfor ikke?
A
B
C
D

Nei, barnet ser ut til å ha normale reaksjoner for alderen, og moren er overbevist om at han ikke
har sett vold mot henne.
Ja, raske emosjonelle skiftninger hos barnet, hans befalinger ovenfor moren og morens vansker
med å regulere hans følelser kan indikere et disorganisert tilknytningsmønster.
Det er umulig å trekke noen konklusjoner basert på disse observasjonene. Før man kan gjøre en
vurdering må man ha mer informasjon og se mor og sønn sammen flere ganger.
Ja, gutten sin aggressive atferd indikerer at han har vært vitne til volden mot moren, og kan også
indikere at han selv har vært utsatt for vold fra faren.
000015da9a192513c9
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En mor kommer sammen med sin 5 år gamle gutt til deg som allmennlege. Hun er fortvilet over
hvordan sønnen har det i barnehagen. Hun opplever han som en meget smart gutt, hun nevner at han
kan mer om verdensrommet enn det hun gjør, og at han allerede har lært seg å lese. Hun sier at det
fungerer godt hjemme, han er en veldig snill gutt som er opptatt med sine ting, og krever lite
aktivisering av foreldre. Hun sier at de som familie liker å ha faste rutiner, og sjelden har besøk
hjemme. Hun sier det blir veldig vanskelig når de skal ut av huset, at han heller vil fortsette med sin
aktivitet. Videre har barnehagen meldt om bekymring rundt mye sinne og konflikter hvis han ikke får
gjøre det han ønsker, og at han ikke deltar i leken med andre barn. Gutten leser i en bok mens mor
snakker. Han deltar ikke i samtalen, og gir ikke blikk-kontakt. Han forteller plutselig høyt om miniplaneten Pluto. Hvilken diagnose ønsker du å utrede videre?
A
B
C
D

Tilknytningsforstyrrelse
Separasjonsangst
Autismespekterforstyrrelse
Atferdsforstyrrelse
000015da9a192513c9
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Muhammed er 8 år, tidligere frisk, og kommer til barnepoliklinikken med mor og far henvist fra fastlege
som har tatt generelle blodprøver inkludert cøliakiprøver, samt avføringsdyrking/PCR, laktose gentest
og Calprotectin i feces som alle er normale. Familien er fra Irak, de snakker godt norsk og trives godt.
Far og 4 søsken er friske. Mor har urolig mage og er behandlet for ulcus ventriculi. Muhammed har
siden 1.klasse hatt residiverende magesmerter i nedre del av magen på dagtid, som oftest etter
middag, men må også ofte springe på toalettet under middagen. Magesmertene bedres ofte ved
defekasjon. Han har mye luftavgang og foreldrene sier at det lukter sterkt. Han går ikke på toaletter på
skolen og mor sier at avføringen er løs og eksplosiv med flere tømminger daglig, selv om han litt flau
sier den er «vanlig». Du finner ham i god AT og normal ernæringstilstand ved undersøkelsen. Det er
livlige tarmlyder. Han er palpasjonsøm i venstre fossa, ikke noen sikre oppfylninger. Hva gjør du?
A
B
C
D

Henviser gutten til gastroskopi eller urea pusteprøve for Helicobacter pylori-diagnostikk.
Han henvises til gastro- og koloskopi med tanke på inflammatorisk tarmsykdom.
Ingen tiltak for det du tolker om uspesifikke plager hos barn, bes ta kontakt med fastlegen igjen
ved forverring.
Starter med behandling for mistenkt kronisk obstipasjon med pseudodiaré
000015da9a192513c9
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Ved rutinemessig førstedags barselsundersøkelse hos en nyfødt finner du en systolisk bilyd uten
utstråling. Det er normal leverstørrelse og normale lyskepulser. Barnet har normal oxygenmetning ved
rutinescreening med pulsoxymetri. Barnet virker ellers friskt og det er planlagt hjemreise påfølgende
dag.
Hva gjør du videre med tanke på bilyden?
A
B
C
D

Kontrollerer bilyden neste dag og avventer henvisning til barnekardiolog
Trenger ikke videre kontroll fordi pulsoxymetriscreening er normal
Henvise til Barnecardiologisk poliklinikk for kontroll de nærmeste dager
Henviser til barnekardiolog for kontroll samme dag
000015da9a192513c9
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Du jobber som lege på helsestasjonen. Mor kommer med lille Peter på en ordinær 6 ukers kontroll.
Han spiser godt, legger fint på seg og virker blid og fornøyd. Det er normal undersøkelse, bortsett fra
at han fortsatt er gul i huden og på sclera. Mor sier at han var mer gul i huden den første uken etter
fødsel.
Hva er korrekt tiltak i denne situasjonen?
A
B
C
D
E

Ringer nærmeste barneavdeling for blodprøvekontroll samme dag
Instruerer moren om å eksponere Peter for sollys så mye som mulig
Avtaler med moren at hun tar kontakt igjen hvis Peter blir skapp og ikke vil spise
Sender en skriftlig henvisning til nærmeste pediatriske poliklinikk
Instruerer moren om å erstatte to måltider daglig med morsmelkserstatning
000015da9a192513c9
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Vaksinasjon mot kusma anbefales av WHO til barn i alle land.
Hvorfor?
A
B
C
D

Fordi kusma til gravide i første trimester kan føre til malformasjoner på fosteret
Fordi uvaksinerte barn i etterforløpet av kusma har økt risiko for lungebetennelse
Fordi kusma fører til akutte lammelser hos barn under epidemier
Fordi kusma er en ubehagelig virusinfeksjon som kan føre til mannlig sterilitet
000015da9a192513c9
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En gutt på 15 år kommer på legekontoret. Du finner i journalen at han hadde matvareallergi (egg og
melk) i spedbarnsalder, og infeksjonsutløst astma i barneår. Du så ham sist når han var 3 år. Gutten
har de siste 2 årene hatt rennende nese og kløe i øynene om sommeren, også tungpust ved
anstrengelse og spesielt når han spiller fortball på gress. Spirometri viser reversibel luftveisobstruksjon
forenlig med astma, på grunnlag av at FEV1 øker med mer enn 12% etter ventolin. Du tar i tillegg en
prikktest mot pollen, gress og burot som viser 7 mm utslag på gress.
Hva er riktig diagnose og den riktige behandling?
*SLIT= sublingual immunterapi
A
B
C
D

Gutten har anstrengelsesutløst astma. Han bør ha astmamedisiner (beta-2 agonist) ved
anstrengelse i sommerhalvåret.
Gutten har astma, trigget av gressallergi. Han bør bruke antihistaminer i tillegg til
astmamedisiner i sommerhalvåret og det bør vurderes SLIT med Grazax (Phleum
pratense) daglig i minst 3 år.
Gutten har astma, men utslaget på prikktest tyder ikke på gressallergi. Han bør starte
astmamedisiner og bruke antihistaminer i gress-sesongen, men SLIT er ikke indisert.
Gutten har astma, trigget av gressallergi. Han bør bruke astmamedisin og da trenger han ikke
allergimedisin.
000015da9a192513c9
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En 15 år gammel gutt hadde eggallergi og astma som barn. Han har ikke brukt medisiner siste 10 år. I
sommer ble han økende tungpust, innlagt med akutt astmaanfall. Han kommer til diagnostisk utredning
før utreise.
Hva er konklusjonen på denne spirometrien?
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A
B
C
D

Spirometrien påviser reversibel luftveisobstruksjon, forenlig med astma fordi alle målene for
lungefunksjon øker etter ventoline inhalasjon.
Spirometrien påviser reversibel luftveisobstruksjon, forenlig med astma, med 22% økning i FEV1
etter ventoline
Spirometrien er usikker med tanke på astma da det i utgangspunktet er hele 96%
lungefunskjon (FVC)
Spirometrien er usikker med tanke på astma da det bare er 2% økning i lungekapasitet (FVC)
000015da9a192513c9
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En gutt på 4 måneder kommer til deg på legekontoret. Han har løs avføring og tørt kløende utslett i
ansiktet, på armene og brystet. Far har astma, storebror har pollenallergi. Han fullammes, mor har
ingen kostholdsrestriksjoner.
Du gjør en prikktest som viser følgende: Histamin: 4 mm, eggehvite: 5.5 mm, melk: 7.5 mm.
Hva er korrekt diagnose med tiltak?
A
B
C
D

Diagnosen er ikke sikker før vi har testet for spesifikke IgE i serum. Avventer derfor disse
prøvene før man konkluderer.
Barnet har melk- og eggeallergi. Mor slutter med melk og egg og barnet tas inn til kontroll etter 1
mnd.
Barnet har melk- og eggallergi. Barnet henvises til spesialist og foreldrene informeres om
kostholdsrestriksjon for mor på egg og melk.
Prikktesten er negativ og det atopsike eksemet skyldes ikke allergi.
000015da9a192513c9
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Den femte barnesykdom (eksantema infectiosum) utløses av:
A
B
C
D

Parvovirus B19
Echovirus
Rubella virus
Humant herpesvirus type 6
000015da9a192513c9
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Du er fersk lege i spesialisering (LIS1) i kirurgi ved et lokal sykehus. En 6 måneder gammel gutt
innlegges med sterke takvise magesmerter. Når han får smertetak gråter han utrøstelig og trekker
beina opp mot magen. Han fremstår slapp og medtatt. I bleien kommer det blodig slimete avføring,
som ligner på rips-gele. Det er startet med intravneøs væske. Hva er riktig tiltak videre?
A
B
C

Du mistenker inflammatorisk tarmsykdom og sender barnet hjem med henvisning til pediater for
elektiv utredning
Du mistenker invaginasjon og henviser til ultralyd abdomen
Du mistenker gastroenteritt og ber vakthavende pediater å ta over videre behandling av pasienten
000015da9a192513c9
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Du har legevakt. Et foreldrepar kommer med sin 3 uker gamle gutt. Gutten har siden dagen i forveien
kastet opp hyppig. Det er kraftig oppkast som er melkefarget. Etter oppkast er gutten umiddelbart
sulten igjen. Han virker ikke smertepreget. Hav er riktig tiltak?
A
B
C

Du mistenker forstoppelse og anbefaler Microlax
Du mistenker gastroenteritt og sender de hjem med anbefaling om godt væskeinntak
Du mistenker pylorusstenose og henviser til nærmeste kirurgiske avdeling
000015da9a192513c9
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Fem og et halvt år gammel jente, som til vanlig veier ca 20 kg, innlegges pga diare og oppkast i noen
dager. Ved innleggelse er hun slapp, litt blek og foreldrene får ikke i henne noe særlig å drikke. Hun
har tisset mindre enn normalt og har litt innsunkne øyne. Kapillærfylningstid er ca 3 sekunder. Vekt
ved innleggelse 19 kilo, klinisk passer funnene med ca 5 % dehydrering.
Hvis du ønsker å erstatte væsketapet og i tillegg gi nødvendig vedlikehold av væske over ett døgn,
hvor mye væske vil du gi henne totalt?
A
B
C
D

3500 ml
3000 ml
2500 ml
2000 ml
000015da9a192513c9
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En psykisk utviklingshemming/ Kognitiv funksjonsnedsettelse skyldes oftest en skade/endring på den
umodne hjernen. I hvilken tidsperiode finner vi oftest åsaken?
A
B
C
D

Postnatalt
Ukjent tidspunkt
Prenatalt
Perinatalt
000015da9a192513c9
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Å ha enkelte hypopigmenterte flekker på huden er normalt, men hvis man ser mange hos en pasient
kan det være assosiert med et spesifikt syndrom. Hvilket av disse syndromene er det mest sannsynlig
at pasienten har?
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A
B
C
D

Nevrofibromatose type 2
Tuberøs sklerose
Sturge-Weber
Nevrofibromatose type 1
000015da9a192513c9
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Foreldrene til en 4 år gammel gutt er bekymret for at han faller oftere enn før. Når han står opp fra
gulvet, ser det ut som på bildet nedenfor. Han har normale ekstremitetsreflekser.
Hva velger du som den første av de fire følgende undersøkelserne?
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A
B
C
D

EEG
MR hjerne
Nevrografi
Blodprøver med CK (kreatinkinase)
000015da9a192513c9
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En 16 uker gammel gutt har fått feber og tungpust med rask respirasjonsfrekvens, inndragninger og
hvesing/forlenget utpust. Han er i moderat påvirket allmentilstand og innlegges på sykehus hvor det er
normal oksygenmetning.
Hvilken behandling vil du anbefale?
A
B
C
D

Kur med prednisolon
Inhalasjon med saltvann
Inhalasjon med beta-2 agonist
Kur med fenoksymetylpenicillin
000015da9a192513c9
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Du blir oppringt av en lærer til en 10 år gammel gutt som du er fastlege for og som du nylig har henvist
til BUP pga mistanke om ADHD. Gutten har havnet i konflikt og slått en annen gutt i klassen. Læreren
fortalte gutten at han måtte snakke med foreldrene om dette. Da skal gutten ha begynt å gråte, og bedt
om at dette ikke ble gjort. Han skal ha oppgitt at han var redd for "å få juling av pappa".
Læreren ber om hjelp til å håndtere situasjonen videre.
A
B
C
D

Du anbefaler læreren å kontakte guttens foreldre for å informere om vanskelig atferd.
Du anbefaler læreren å kontakte barnevernsvakta samme dag.
Du sier du skal kalle inn gutten til en konsultasjon i løpet av 3 uker.
Du sier til læreren at du skal purre på henvisningen til BUP.
000015da9a192513c9

-13-

47
En 2 uker gammel gutt, født til termin, med ukomplisert fødsel og barselopphold har gradvis sovet mer
og spist mindre de siste dagene. Innleggelsesdagen skjer en akutt forverring med uttalt slapphet og
dårligere hudfarge. I pasientmottaket finner legen en hypoton pasient med lavt blodtrykk, svært rask
hjerteaksjon og dårlig perifer sirkulasjon. Han er afebril, og legen hører ingen bilyd over hjertet og
ingen fremmedlyder over lungene. EKG viser sinusrytme, frekvens 230/min (referanse 110-160), med
spisse T-takker.
Blodprøvene viser følgende:
CRP <5 mg/L
(Ref: <5 mg/L)
Leukocytter 12 x 109/L (Ref: 6-18 x109/L)
Hb 17 g/dL
(Ref: 13,5 – 21,4 g/dL)
pH 7,22
(Ref: 7,35 – 7,4)
pCO2 4,1 kPa
(Ref: 4.5 - 6.0 kPa)
BE -15 mmol/L
(Ref: +/- 3mmol/L)
stand. HCO3 17 mmol/L (Ref: 21-27 mmol/L)
Na 109 mmol/L
(Ref: 137 – 145 mmo/L)
K 8,4 mmol/L
(Ref: 3,6 – 4,6 mmol/L)
Hvilken diagnose kan best forklare hyperkalemien hos denne pasienten?
A
B
C
D

Dekompensert venstresidig hjertesvikt med takykardi og acidosebetinget hyperkalemi
Septisk sjokk med hypovolemi, takykardi og acidosebetinget hyperkalemi pga gr. B streptokokker
Alvorlig hypovolemi pga dårlig matinntak, falske K-verdier pga av vanskelig blodprøvetakning
Medfødt enzymsvikt i binyrene med alvorlig hypotensjon, salttap og K-retensjon i nyrene
000015da9a192513c9
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I din jobb som fastlege får du en 3 år gammel pike på kontoret. Foreldrene forteller at de synes hun
har vært litt blek siste 2 måneder. Hun er ellers i fin form, har normale naturlige funksjoner. Hun er frisk
fra før, normal vekst og utvikling, bruker ingen medisiner. Ved klinisk undersøkelse er hun blek, normalt
i svelget, normalt over hjerte/lunger/abdomen. Ingen glandelsvulst. Afebril.
Blodprøver viser følgende verdier:
Prøve

Verdi

Ref. område

Hb

6,8 g/dL

10,5-13,1 g/dL

MCV

52 fL

75-87 fL

MCH

16 pg

23,9-34,1 pg

Tot. leukocytter

5,0 x 109/L

3,7-14,7 x 109/L

Granulocytter

2,9 x 109/L

1,7-7,1 x 109/L

Trombocytter

290 x 109/L

228-435 x 109/L

CRP

<5 mg/L

< 5 mg/L

Kreatinin

30µmol/L

23-37 µmol/L

Bilirubin
10 µmol/L
Hva er mest sannsynlige diagnose?
A
B
C
D

<16 µmol/L

Akutt leukemi
Hemolytisk uremisk syndrom
Jernmangelanemi
Infeksjonsutløst anemi
000015da9a192513c9

49
På fastlegekontoret hvor du jobber som fastlege kommer det en jente på 4 år sammen med sin far.
Han forteller at hun har vært slapp over lengre tid og blek. Ved klinisk undersøkelse har hun 38,1 i
temperatur og er i redusert allmenntilstand. Ved organundersøkelse av abdomen palperer du en
oppfylling i øvre høyre kvadrant. Du tar orienterende blodprøver som vises under. Du mistenker at
barnet har en bakenforliggende blodsykdom. Hvilken sykdom er mest sannsynlig?
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Prøve:

Svar:

Referanseområdet:

CRP

15 mg/l

<5 mg/l

Hb

8,3 g/dl

10,5 - 13,1 g/dl

Trombocytter

126 x 109/l

228-435 x 109/l

Leukocytter

82,5 x 109/l

3,7 - 14,7 x 10^9/L

A
B
C
D

Akutt lymfatisk leukemi
Akutt myeloid leukemi
Kronisk myeloid leukemi
Kronisk lymfatisk leukemi
000015da9a192513c9

50
Du er fastlege og et barn på 5 år som har vært i dårlig form kollapser på venterommet. Du kommer til
og finner barnet bevisstløs og det puster ikke normalt og konstaterer hjertestans. Du sikrer frie luftveier
og gir fem effektive innblåsninger og starter HLR med hvilken rytme?
A
B
C
D

10:2
15:2
3:1
30:2
000015da9a192513c9
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En 48 år gammel mann innlegges med sterke, takvise flankesmerter. CT urinveier viser et 8 mm stort
konkrement i venstre ureter like distalt for kar-kryssningen og moderat hydronefrose. Pasienten er
feberfrie og sirkulatorisk stabil. Dagen etter har han fortsatt sterke smerter men ingen feber.
Hva er den beste behandlingen?
A
B
C
D

Perkutan nefrolithotripsi (PCNL)
Ureterrenoskopi med steinfjerning
Akutt ve. nefrostomi innleggelse.
Ekstrakorporal sjokk-bølge (ESWL)
000015da9a192513c9
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I akuttmottaket tar du imot en 71 år gammel mann som innlegges med akutt urinretensjon på
nesten 1000 ml. Han har vært plaget med LUTS (lower urinary tract symptoms) i lengre tid. Han er
hjerte- og lungefrisk, tar ingen faste medisiner. Innkomst-blodprøver viser normale verdier av kreatinin,
elektrolytter og hemoglobin. PSA er forhøyet på 8.5 mcg/ml (referanseverdi PSA < 3.8 mcg/ml).
Hvordan bør denne pasienten håndteres videre?
A
B
C
D

Avlastning med permanent kateter og kontroll av PSA etter ca. 4 uker
Pasienten bør snarest utredes for prostatakreft med ultralyd/biopsi
Pasienten bør utredes for LUTS med miksjonsliste og flow- målinger
Pasienten bør cystoskoperes snarest for å utelukke uretrastriktur
000015da9a192513c9
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Majoriteten av nyreskadene er stumpe traumer som gir hematomer, laserasjoner og i alvorlige tilfeller
skader på samlesystem og karstilk. De fleste nyreskader kan behandles konservativt. Ved nyreskade
grad 3-5, hvilket omsorgsnivå bør pasienten tilbys?
A
B
C
D

Kontinuerlig overvåkning på sengepost ved nærmeste behandlende sykehus.
På et sykehus med tilgang til radiologisk embolisering av blødningskilde.
Konservativ behandling på sykehus med tilgang til blodtransfusjon og kirurgisk bakvakt.
Kontinuerlig overvåkning ved intensivavdeling med traumekompetanse.
000015da9a192513c9
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Fysiologien ved normal ereksjon krever fungerende parasympatisk nervesignalering og en fungerende
nerve-karstreng som omgir prostatakjertelen. Hvilket stoff er det som er viktig for omdanning til cGMP
og glattmuskelrelaksasjon i penis svamplegeme?
A
B
C
D

Arginin
Acetylcholine
Oxygen
Nitrogenoxid
000015da9a192513c9
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En pasient på 35 år, tidligere frisk kommer til akuttmottaket kl 03.30. Han har, når du ser til pasienten,
fått påvist en obstruerende stein på 1 cm i ureteropelvine overgang av venstre nyre på CT og det er
påvist moderat hydronefrose. Smertene er takvise og intense, han er slapp og sliten da han har ligget
våken hele natten med smerter i flanken. CRP er 150 (norm.: <5), leukocytter 17 (norm.: 4,1 - 9,8 x
109/L), kreatinin 180 (norm.: 60 - 105 µmol/L), og temp 39 grader. Han er sirkulatorisk og respiratorisk
stabil. Hva gjør du?
A
B
C
D

Tar urin til dyrkning, starter antibiotika og planlegger innleggelse av nefrostomi ve side som
øyeblikkelig hjelp.
Kontakter vakthavende på intensiven og anbefaler at pasienten får antibiotika iv og overvåkning
der.
Melder pasienten til operasjon og kontakter deretter urologisk bakvakt.
Melder pasienten til innleggelse av JJ stent på ve side.
000015da9a192513c9
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En 25 år gammel mann kommer inn på fastlegekontoret der du akkurat har begynt som vikar etter
turnus. Han har sterke smerter i pungen som begynte for 1 time siden. Smertene kom plutselig når han
skulle snu seg om i sofaen. Han har hatt en lignende episode tidligere men da gikk smertene raskt
over av seg selv. Det er ingen rødme eller hevelse i pungen, han har ingen feber.
Hva gjør du som første tiltak?
A
B
C
D

Bestiller er ultralyd scrotum som øyeblikkelig hjelp og ringer til kirurgisk vakthavende.
Kontrollerer u-stix, infeksjonsprøver og palperer testiklene.
Bestiller en ultralyd scrotum og ber pasienten møte opp til kontroll samme dag etter
undersøkelsen.
Utfører en ultralyd på fastlegekontoret.
000015da9a192513c9
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Du er kommunelege og får en 52-årig pasient som har fått økende hævelse i ve. testikkel i de siste
ukene. Han har med smertestillende klart seg bra på Paracetamol. Ingen feber, varme eller rødme.
Urin sticks er negativ.
Hva foretar du deg?
A
B
C
D

Starte med antibiotika etter å ha sikret deg urinprøve til Uricult.
Sende ham til ultralyd testis innen en til to uker på nærmeste rtg. avd.
Sende ham med helikopter til nærmeste sykehus på mistanke om torsjon.
Avtale time neste dag på ditt kontor for ytterligere undersøkelser.
000015da9a192513c9
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En ung jente på 17 år kommer igjen til deg på fastlegekontoret. Hun har siste året hatt en fast
kjæreste. Hun har gjennom dette året oppsøkt deg 3 ganger på grunn av cystitt som effektivt ble
behandlet med 3 dagers Selexidkur. Hun har nå kommet til akutt time på ditt kontor og har på nytt
plager. Hun ønsker grundigere undersøkelse. Hva gjør du?
A
B
C
D

Du forklarer at mange unge kvinner får residiverende infeksjon når de får et aktivt seksualliv og at
dette vanligvis går seg til over tid. Du sender urin til bakterologisk dyrkning. Gir 3 dagers kur med
Selexid .
Siden pasienten nå kommer for 4. gang henviser du til urologisk utredning med cystoskopi og
urodynamikk.
Du gir på nytt Selexid, 3 dagers kur og henviser til cystoskopi.
Du forklarer at mange unge kvinner får residiverende infeksjon når de får et aktivt seksualliv og at
dette vanligvis går seg til over tid. Du sender urin til bakterologisk dyrkning og henviser til
cystoskopi siden plagene har vart så lenge.
000015da9a192513c9
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For å sikre diagnosen prostatakreft er man nødt til å ta biopsier via endetarmen. Dette utføres i
lokalbedøvelse ved urologisk poliklinikk. Hvilket svar er riktig om denne prosedyren?
A
B
C
D

Man tar to-tre ultralydsguidete vevsprøver mot område som man har palpert som tumorsuspekt
ved rektal palpasjon.
Målrettet biopsering mot MR-funn finner flere signifikante og færre insignifikante tumores.
Man tar vanligvis 20 systematiske biopsier ved hjelp av ultralyd, for å sikre at hele prostata er
nøyaktig undersøkt.
Prosedyren utføres for det meste dagkirurgisk i spinal bedøvelse med transperineal tilgang for å
unngå infeksjoner.
000015da9a192513c9
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En 78 år gammel mann har økende vannlatingsbesvær i form av dårlig trykk og følelse av ufullstendig
blæretømming. Ingen nocturi eller pollakisuri. Han har hatt insulinkrevende diabetes mellitus i 35
år. PSA 3,6 ng/ml (normalområde menn > 69 år: 0 - 4,4 ng/ml, Kreatinin 175 mikromol/l (60-100
mikromol/l).
Hvilket av utredningsalternativene nedenfor er det beste som første del av utredningen?
A
B
C
D

Urethracystoscopi, uroflowmetri og DRE av prostata
Urethracystoscopi, uroflow og ultralyd urinveier
Urethracystoscopi, DRE og UL urinveier
Urethracystoscopi, 3-fase CT urinveier og digital rektal undersøkelse (DRE) av prostata
000015da9a192513c9
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Kåre Hansen (48 år) kommer til konsultasjon ved legekontoret fordi bedriftssykepleieren har målt for
høyt blodtrykk på han. Han er helt frisk, men føler seg noe stresset da bedriften ha jobber i har
økonomiske problemer. Han bruker ingen medisiner, ikke-røyker, BMI 27. Du finner at han har
blodtrykk på 155/90 i gjennomsnitt ved 3 standardiserte målinger under dagens konsultasjonen. Du
gjør en standard utredning og finner bla følgende:
Hb 15.8 g/dl (ref: 13,5-17,5)
Fastende glukose 6.3mmol/l (ref: 3,5 -5,7)
HDL kolesterol 0.9 mmol/l (ref: 0,80 – 1,90)
Kreatinin 68 umol/l, (ref: 50-100)
U-stix negativ.
Hvilket av følgende tiltak er mest korrekt?
A
B
C
D

Starte behandling med Lisinopril 10 mg x1 (ACE hemmer)
Ny kontroll om 3-6 uker og eventuelt starte med Norvasc 5 mg x1 (calciumblokker)
Starte behandling med Selozoc 100mg x1 (betablokker)
Ingen antihypertensiv behandling nå, men ny kontroll om 6 måneder
000015da9a192513c9
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Krisitan (74 år) innlegges høyfebril med mistanke om pneumoni etter å ha ligget syk hjemme i 4 dager.
Han har fått behandling med Penicillin tabletter de siste to dager men ikke blitt bedre. Pasienten har
ingen kjente tidligere sykdommer, bruker ingen faste medisiner, og hadde normale blodprøver ved
siste kontroll hos fastlegen for 6 mnd siden. Det startes derfor i Akutt mottaket med Rocephalin 2gr x1
iv (3.generasjon cephalosporin). Neste morgen foreligger følgende prøvesvar:
Hb (g/dl) 16,9 (ref: 13,5-17,5)
Leukocytter (x109/L) 13 (ref: 3,5-10)
Trombocytter (x109/L) 230 (ref: 150-350)
CRP (mg/L) 169 (ref: <5)
Na (mmol/L) 149 (ref: 136-145)
K (mmol/L) 4,1 (ref: 3,5-4,8)
Kreatinin (umol/L) 180
(ref: 50-100)
U-stix: Albumin 1+, blod - , leukocytter 1+, nitritt Allmenntilstanden er ikke blitt noe bedre og urinproduksjonen er fallende til 20ml/time.
Hvilket av følgende forslag til utredning og behandling er det mest korrekte når man samtidig legger
vekt på å unngå unødvendige undersøkelser?
A
B
C
D
E

Ordinere 3-4 liter NaCl 0.9% iv over det neste døgnet.
Bestille UL urinveier, nyrebiopsi, og skifte til et annet antibiotikum som er mindre nyretoksisk
Urin mikroskopi, u-Na, u-osmolaritet, og skifte til et annet antibiotikum som er mindre nyretoksisk
Bestille UL urinveier, og ordinere 3-4 liter Ringer acetat iv over det neste døgnet
Bestille UL urinveier, urin mikroskopi, u-Na, u-osmolaritet, og ordinere 3-4 liter Ringer acetat iv
over det neste døgnet
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Astrid (37) går i kronisk peritoneal dialyse (PD) behandling pga nyresvikt. 4 ganger per dag setter hun
inn 2 liter dialysevæske i bukhulen, og etter ca 4 timer tømmer hun ut, før prossessen gjentas.
Hvordan virker slik PD behandling?
A
B
C
D

Avfallsprodukter diffunderer over peritonealmembranen for å utligne konsentrasjonsforskjellene
og fjernes deretter fra kroppen når man tømmer ut dialysevæsken
Avfallsproduktene komplekserer med glukosemolekylene i dialysevæsken og fjernes deretter når
man etter 4 timer tapper ut dialysevæsken
Avfallsproduktene diffunderer over peritonealmembranen pga konsentrasjonsforskjeller og dras i
tillegg gjennom membranen når man trekker ut væske pga høy glukosekonsentrasjon i
dialysevæsken
Avfallsprodukter suges ut fra buken når den peritoneale dialysevæsken tømmes ut etter 4 timer
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Hva er den viktigste årsaken til anemi ved kronisk nyresykdom stadium 4 (eGFR 15-29 ml/min)?
A
B
C
D

Jernmangel på grunn av nedsatt absorpsjon fra tarm
Manglende produksjon av erytropoiese stimulerende hormon
Jernmangel på grunn av blødningstendens
Nedsatt overlevelsestid av erytrocytter
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En 82 år gmamel kvinne har kronisk obstruktiv lungesjukdom (KOLS), Diabetes mellitus type 2 og
ende stadium kronisk nyresykdom (ESRD). Hun bor sammen med dement ektefelle, klarer seg
hjemme med hjelp fra hjemmesykepleien. Hun er overvektig (body mass indeks BMI > 35) og
reisetiden til nærmeste dialysestasjon er 2 timer en vei. Både hun og familen er sterkt motivert for
dialysebehandling.
Hvilket behandlingsalternativ vil være best for henne?
A
B
C
D
E

Hemodialyse (HD)
Hemodialyse (HD) på sykehus fordi peritoneal dialyse (PD) er kontraindisert ved Diabetes
mellitus.
Hjemme hemodialyse (HHD)
Peritoneal dialyse (PD)
Konservativ behandling (ingen dialyse)
000015da9a192513c9
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En 70 år gammel mann ble nyretransplantert for 10 år siden. Han bruker Sandimmun (Cyclosporin A),
CellCept (Mykofenolat) og Prednisolon som immundempende medisiner. Han har lett redusert
funksjon i nyretransplantatet (kreatinin 130 umol/L). Han bor langt unna sykehus og oppsøker fastlege
pga sterke smerter og hevelse i venstre forfot. Forsøkt paracetamol uten effekt. Fastlegen mistenker
urinsyregikt.
Hva vil være den beste behandlingen fastlegen kan gi?
A
B
C
D

Allopurinol
Forbigående økning av prednisolondosen
Kolkisin
NSAID (nonsteroidal anti-inflammatory drug)
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En 52 år gammel mann kontakter deg på grunn av at han har utviklet hevelse i begge bein, helt opp til
knærne, og har gått opp 5 kilo i vekt. Blodtrykket er 135/80 mm Hg , s-kreatinin er 79 mikromol/l ( 60 105)
urin stix viser : Blod :Neg, Albumin:++++. leukocytter: Negativ, Glucose: Negativ
Hva er den mest sannsynlige diagnosen
A
B
C
D

Nefrittisk syndrom
Hjertesvikt
Dyp venetrombose
Nefrotisk syndrom
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Karl (42 år) har polycystisk nyresykdom og ble endelig transplantert for ett år siden etter å ha gått i
hemodialyse i 4 år (mye HLA antistoffer). Nyrefunksjonen er middels god med s-kreatinin ca 180 µmol/
L. Han kommer nå til legevakten med drosje pga akutte smerter øverst i mage / lavt i brystet.
Blodprøver viser følgende: Hb 11.5 g/dL (ref. 13,4 - 17,0 g/dL), s-kreatinin 195 µmol/L (ref. 60 - 105 µ
mol/L), s-troponin 75 ng/l (ref. < 14 ng/L).
Hva er mest sannsynlige diagnose?
A
B
C
D

Uremisk pericarditt.
Blødning inn i cyste i gjenværende nyrer.
Ruptur av cyste i gjenværende nyrer.
Akutt hjerteinfarkt.
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En 55 år gammel mann med kronisk nyresvikt pga polycystisk nyresykdom går til kontroll hos deg på
legekontoret. Han har det bra og er i full jobb. Du har ved 3 ulike anledninger målt BT
160/100-150/90-153/97.
Lab: Kreatinin 120 µmol/L (60-105 µmol/L), eGFR 58 ml/min/1,73m2 (>60 ml/min/1,73m2), Albumin 41
g/L (36-45 g/L), kalium 4,3 mmol/L (3,5-4,4 mmol/L). Urin stix: +blod, ++ albumin, albumin/kreatininratio 53 mg/mmol (<3 mg/mmol).
Hvordan bør du behandle denne pasienten?
A
B
C
D

Du gir ham en angiotensin-reseptor blokker og tar ham tilbake til kontroll om 10 dager.
Du gir ham en kalsiumblokker og tar ham tilbake til kontroll om 10 dager.
Du gir ham et tiazid diuretikum og tar ham tilbake til kontroll om 10 dager.
Du gir ham et kombinasjonspreparat med en kalsiumblokker og angiotensin-reseptor blokker og
tar ham tilbake til kontroll om 10 dager.
000015da9a192513c9
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Hva menes med nyrefunksjon?
A
B
C
D

Nyrefunksjon er hvor mange mL plasma som filtreres i nyrene per minutt
Nyrefunksjon er hvor mange mL plasma som filtreres per glomerulus per minutt
Nyrefunksjon er hvor mange mL urin som kommer til urinblæren per minutt
Nyrefunksjon er hvor mange mL blod som perfunderer nyrene per minutt
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En 59 år gammel overvektig mann med kjent hypertensjon får utført en standard peroral
glukosebelastning (82,5 g glukose monohydrat), med følgende resultater for p-glukose:
• Fastende prøve (0-prøve): 7,9 mmol/L
• Prøve 2 t etter glukoseinntak: 10,8 mmol/L
Referanseområdet for p-glukose i fastende prøve er 4,2 - 6,3 mmol/L.
Hvilken tilstand er dette funnet mest forenelig med?
A
B
C
D

Verken diabetes mellitus eller nedsatt glukosetoleranse
Diabetes mellitus
"Impaired fasting glucose" (IFG) eller "ikke-diabetisk fastehyperglykemi"
Nedsatt glukosetoleranse
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Mann 58 år med type 2 diabetes, arbeider som bussjåfør. Han har hatt et lite hjerteinfarkt for 2 år
siden. Han følger kostråd om begrenset inntak av karbohydrater, og er i fysisk aktivitet 3 dager
ukentlig. Han bruker Metformin tabl, totalt 2 g daglig. Likevel er hans diabetes ikke godt nok regulert,
med HbA1c 75 mmol/mol (tilsvarer 9 %), og som fastlege vurderer du at det er behov for å legge til
ytterligere et antidiabetikum.
Hvilket av følgende medikamenter er minst gunstig og bør derfor ikke velges til denne pasienten?
A
B
C
D

DDP4-hemmer
SGLT2-hemmer
GLP1-analog
Sulfonylurea
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30 år gammel kvinne oppsøker fastlegen pga økende slapphet, diare og vekttap de siste månedene.
Hun synes hun er brunere enn hun pleier å være på denne tiden av året (nov). Fastlegen måler lavt
blodtrykk. Hva er den mest sannsynlige diagnosen?
A
B
C
D

hypotyreose
diabetes type 1
cøliaki
primær binyrebarksvikt (Addisons sykdom)
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Tidligere frisk mann 55 år har fått påvist hyperkalsemi. Øvrige blodprøver viser lav PTH, 25(OH)vitamin D er tilfredsstillende, mens 1,25-vitamin D (aktivt vitamin D) er forhøyet. Føler seg i fin form.
Hvilken av disse tilstandene kan forklare blodprøvesvarene?
A
B
C
D

nyresvikt
sarkoidose
myelomatose
primær hyperparatyreoidisme
000015da9a192513c9
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En 57 år gammel mann har hypertyreose med fritt tyroksin (FT4) 26.2 pmol/L (referanseområde 11,6 19,1 pmol/L) og tyreoideastimulerende hormon (TSH) <0.01 mIE/L (ref. 0,24 - 3,78 mIE/L). Thyrotropin
reseptor-antistoff (TSH-reseptor antistoff) er 1.0 (ref. < 1,5 IU/L). Det er ikke struma eller knuter ved
palpasjon av kjertelen. Scintigrafi viser kraftig opptak i nedre venstre pol og ikke opptak i resten av
kjertelen. Han har angina pectoris. Hvilken behandling vil du anbefale?
A
B
C
D

Kirurgi og ikke-selektiv betablokker
Radiojod og ikke-selektiv betablokker
Radiojod og steroider (prednisolon)
Tyreostatika og ikke-selektiv betablokker
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En 32 år gammel kvinne har fritt tyroksin (FT4) 29.2 pmol/L (referanseområde 11,6 - 19,1 pmol/L) og
tyreoideastimulerende hormon (TSH) <0.01 mIE/L (ref. 0,24 - 3,78 mIE/L). Thyrotropin reseptorantistoff (TSH-reseptor antistoff) er 3.9 (ref. < 1,5 IU/L). Hun er gravid i uke 20. Hun har litt
varmefølelse, ellers lite symptomer. Hvordan vil du behandle henne?
A
B
C
D

Tyreostatika
Tyreostatika og betablokker
Radiojod
Tyreostatika og levothyroxin
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En mann på 39 år har hatt type 1 diabetes i 21 år, og har diabetisk retinopati. Behandles for
hypertensjon. Røyker 10 sigaretter/dag. Hans far hadde hjerte-kar sykdom i 50-års alder. Pasientens
HbA1c 8.0% (64 mmol/mol; ref 28-40). Fastende se-kolesterol 5,3 mmol/l (ref. 3,3-6,9), LDL-kolesterol
3,1 mmol/l (ref. 1,5-5,1). HDL-kolesterol 1,19 mmol/l (ref 1,00-2,70), triglycerider 1,09 mmol/l (ref.
0,45-2,60).
Bør denne pasienten ha kolesterolsenkende behandling nå, eller bør man avvente?
A
B
C
D

Han trenger ikke kolesterolsenkende behandling nå, men det bør startes ved total se-kolesterol >
6,9 mmol/l.
Han trenger ikke kolesterolsenkende behandling nå, men det bør startes hvis han får angina
pectoris.
Han bør starte med kolesterolsenkende behandling.
Han trenger ikke kolesterolsenkende behandling nå, men det bør startes ved HbA1c > 8,5% (69
mmol/mol).
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Du er fastlege for en mann på 73 år med som har hatt type 2 diabetes i 8 år. Han har redusert
nyrefunksjon med eGFR 36 ml/min/1.73 m². Hva er målsettingen for HbA1c hos denne pasienten?
A
B
C
D

HbA1c mellom 53 - 64 mmol/mol (7.0 - 8.0 %)
HbA1c rundt 48 mmol/mol (6,5%)
HbA1c rundt 53 mmol/mol (7 %)
HbA1c mellom 64 – 75 mmol/mol (8.0-9.0%)
000015da9a192513c9
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En 49 år gammel kvinne har hypofysesvikt etter operasjon for hypofyseadenom. Hun substitueres med
kortison, veksthormon og tyroksin og bruker Levaxin (levotyroksin) 100 ug daglig. Medikamentfastende
prøver tatt 3 mndr. etter start med Levaxin (analysert med to forskjellige metoder) viser fritt tyroksin
(FT4) 14.2 – 14.7 pmol/L (referanseområde 11,6 - 19,1 pmol/L) og tyreoideastimulerende hormon
(TSH) 0.10-0.12 mIE/L (ref. 0,24 - 3,78 mIE/L). Hun er i bra form.
Hva kan være forklaringen på at TSH er så lav når FT4 er i referanseområdet?
A
B
C
D

Hun har sekundær hypotyreose
Hun er overdosert med Levaxin
Interfererende antistoffer gir falsk normal FT4
Interfererende antistoffer gir falsk lav TSH
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Kvinne 66 år oppsøker fastlegen pga skjelettsmerter og nedsatt almentilstand. Hun hadde en vertebral
fraktur for 1 år siden, og det ble påvist osteoporose ved bentetthetsmåling. Etter dette ble det startet
behandling med Alendronat uketablett og Calcigran forte. Hun henvises nå til røntgen av kolumna som
viser tre nytilkomne kompresjonsbrudd uten kjent traume. Bentetthetsmåling viser T-score på -4.1 SD i
lumbalkolumna, -3.5 i lårhals og -2.5 i total hofte. Det har kommet reduksjon i bentetthet siden forrige
måling. Blodprøver viser betydelig forhøyet kalsium, supprimert PTH, tilfredsstillende nivå av 25(OH)
vitamin D, normal nyrefunksjon.
Hvilken diagnose mistenker du?
A
B
C
D

myelomatose
sekundær hyperparatyreoidisme
sarkoidose
primær hyperparatyreoidisme
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En mann på 54 år er henvist sykehuspoliklinikk på grunn av påvist testosteronmangel. Supplerende
blodprøver påviser prolaktin 18 700 mIE/l (ref. 61-314), og MR hypofyse påviser et stort adenom som
når opp til chiasma opticum og løfter denne.
Hvilken behandling bør primært velges?
A
B
C
D

Behandling med dopaminagonist
Behandling med somatostatinanalog
Behandling med dopaminantagonist
Hypofysekirurgi
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En 58 år gammel kvinne har fått påvist brystkreft i venstre bryst. Da tumor ikke er lokalavansert
velger man å fjerne den med kurativt siktemål. Hun planlegges for operasjon der det skal gjøres
brystbevarende kirurgi og vaktpostdiagnostikk.
Hvorfor skal man gjøre vaktpostdiagnostikk hos denne pasienten?
A
B
C
D

Man må gjøre aksilledisseksjon ved operasjon for brystkreft, og spredning til vaktpostlymfeknuten
(e) sier da mye om prognosen videre
Dersom man finner spredning i vaktpostlymfeknuten(e) er det ikke tilstrekkelig med
brystbevarende operasjon. Da må brystet fjernes.
Dersom man finner spredning til vaktpostlymfeknuten(e) er det aktuelt med aksilledisseksjon.
Dersom man finner spredning til vaktpostlymfeknuten(e) bør pasienten ha en ikke-kurativ
(palliativ) målsetting for videre behandling
000015da9a192513c9
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Du er fastlege for en 64 år gammel kvinnelig pasient som kommer til deg med en palpabel tumor på
halsen. Den er en enkeltstående tumor fortil på halsen, omtrent 2 cm i diameter, og du palperer for
øvrig ingen forstørrede lymfeknuter. Du mistenker at tumor sitter i tyreoidea. Blodprøver viser
tilsynelatende normal tyreoidea-funksjon. Du ønsker å karakterisere tumor nærmere.
Hvilken bildemodalitet vil være mest hensiktsmessig å henvise pasienten til?
A
B
C
D

CT
MR
Røntgen
Ultralyd
000015da9a192513c9
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En 48 år gammel kvinne er hos deg på fastlegekontoret. Hun har funnet en kul i det høyre brystet sitt.
Etter anamnese og undersøkelse finner du det nødvendig med henvisning for videre utredning.
Pasienten ønsker å vite hvilke undersøkelser som er aktuelle.
Hva forklarer du henne?
A
B

C

D

Du henviser henne til brystdiagnostisk senter. Der blir det gjort mammografi, MR og ultralyd av
begge bryst og aksiller, og det blir tatt en vevesprøve av kulen og evt av lymfeknuter. Videre
håndtering er avhengig av hva disse undersøkelsene gir.
Du henviser henne til brystdiagnostisk senter. Der blir hun undersøkt av kirurg først, og deretter
blir hun henvist for mammografi og ultralyd av begge bryst og aksiller. Så blir det tatt en
vevesprøve av kulen og evt av lymfeknuter. Videre håndtering er avhengig av hva disse
undersøkelsene gir.
Du henviser henne til brystdiagnostisk senter. Der blir det gjort mammografi og MR av begge
bryst først. Deretter blir det sannsynligvis gjort ultralyd av begge bryst og aksiller, og det blir tatt
en vevesprøve av kulen og evt av lymfeknuter. Så blir det gort PET før avgjørelse om videre
håndtering.
Du henviser henne til brystdiagnostisk senter. Der blir det gjort mammografi av begge bryst først.
Deretter blir det sannsynligvis gjort ultralyd av begge bryst og aksiller, og det blir tatt en
vevesprøve av kulen og evt av lymfeknuter. Videre håndtering er avhengig av hva disse
undersøkelsene gir.
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Du har kveldsvakt på kirurgisk avdeling, og blir oppringt for å vurdere en 36 år gammel kvinne som ble
thyroidektomert samme dag. Hun ble operert for et papillært thyroidecarcinom utgått fra
skjoldbruskjertelens venstre lapp. Carcinomet var 4,5 cm i diameter, og det er gjort total
thyroidektomi. Kvinnen sitter nå fremoverlent i sengen, er blek og hiver etter pusten. Du observerer en
blålig hevelse i midtlinjen på halsen, jugulære og intercostale inndragninger samt begynnende perifer
cyanose. Hun puster dypt og anstrengt med en frekvens på ca. 30 pr. min, og du hører en grov
inspiratorisk stridor. Skopet viser puls 152. Sykepleierne kan opplyse om at kvinnen har hatt et normalt
postoperativt forløp til for 10 minutter siden. Da begynte hun plutselig å føle seg dårlig, og har pustet
gradvis mer anstrengt.
Hvordan bør du håndtere denne pasienten?
A
B
C
D

Kvinnen bør overføres til operasjonsstuen for laryngoskopi med cordopeksi og komplett
arytenoidektomi som behandling for sannsynlig bilateral stemmebåndsparese.
Kvinnen bør overføres til operasjonsstuen umiddelbart for å evakuere et sannsynlig postoperativt
hematom. I svært akutte tilfeller må man åpne suturene der og da.
Kvinnen bør overføres til hovedintensiven for behandling av sannsynlig postoperativ sepsis med
antibiotika og væske.
Kvinnen bør overføres til medisinsk avdeling for behandling av sannsynlig hyperkalsemisk krise
etter skade på parathyroideakjertlene.
000015da9a192513c9
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En 70 år gammel kvinne har fått påvist en tumor på høyre nyre. Det er besluttet å ta en biopsi av
denne.
Hvilken bildemodalitet er hyppigst brukt for å veilede dette?
A
B
C
D

MR
Ultralyd
CT
Røntgen
000015da9a192513c9
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Du mistenker en aortabueanomali med høyreleiet aortabue hos et nyfødt barn. Det taes røntgen
thoraks.
Forventer du å kunne lokalisere aortabuen på røntgen thoraks?
A
B
C
D

Ja, slik som hos voksne.
Nei, tymus fyller ut øvre mediastinum.
Nei, den er for liten.
Ja, den vises kort tid etter fødselen.
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En 26 år gammel mann oppsøker legevakten på grunn av smerter i scrotum. Smertene har kommet
snikende over 2-3 dager, men økt på siste døgnet. Ved klinisk undersøkelse er det tydelig rødhet og
hevelse, samt smerter ved forsøk på palpasjon av testikler. CRP 80 (normalt <5). Legevakten
rekvirerer bildeundersøkelsen som er vist på bildet.
Hvilken diagnose er mest sannsynlig?
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A
B
C
D

Torkvert testikkel
Spermatocele
Tumor testis
Epidydimitt
000015da9a192513c9
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Den totale forekomsten av medfødte misdannelser er ikke kjent, men det estimeres at rundt 3-5% av
alle nyfødte har en elle flere misdannelser tilknyttet ulike organsystem. Vanligst er neurologiske,
kardiovaskulære og urogenitale. I mange tilfeller blir misdannelsen / anomalien oppdaget ved prenatal
diagnostikk. Nedenfor ser du et røntgenbilde hvor nyfødtlegen ønsket å bekrefte en klinisk suspekt
anomali.
Hva viser røntgenbildet?
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A
B
C
D

Bilaterale halsribben
Øsofagusatresi med fistel
Omfalocele
Kongenitalt diafragmahernie
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Du arbeider som LIS2 ved Endokrinologisk avdeling. Inn på kontoret kommer en 25 år gammel kvinne
som har vært hos deg tidligere. Klinikk og blodprøver tilsier at pasienten har høyt stoffskifte. Ved
forrige konsultasjon sendte du pasienten til en thyreoidea opptaksmåling for å differensiere mellom
ulike årsaker til pasientens høye stoffskifte. I svaret på undersøkelsen er det beskrevet «homogent,
høyt aktivitetsopptak i en lett forstørret glandula thyreoidea».
Hvilken diagnose gir du pasienten?
A
B
C
D

Toksisk multiknutestruma
Subakutt thyreoiditt
Toksisk adenom
Graves sykdom
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En 39 år gammel mann søker legevakten i hjemkommunen om kvelden, med sterke takvise smerter i
venstre flanke. Vil ikke sitte eller ligge rolig. Kvalm under smerteattakkene. Ingen feber. Lab: CRP <5
mg/L. Urin stix: Blod ++, hvite 0, glukose 0. Det er ca 110 km til nærmeste sykehus. Du mistenker
urinveiskonkrement, og behadler ham først med antalgetika og antiflogistika. Hvilken bildediagnostikk
bestiller du?
A
B
C
D

Ingen bildediagnostikk nødvendig.
Ultralyd nyrer og røntgen urinveier neste dag.
Stein-CT om 2-3 uker.
3-fase CT samme kveld.
000015da9a192513c9
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En 32 år gammel mann har gjennom vanlig utredning fått påvist en sannsynlig malign tumor i høyre
testis. Det ønskes metastaseutredning før endelig valg av behandling. Hva vil være beste valg av
bildediagnostikk blant disse alternativene?
A
B
C
D

Skjelettscintigrafi.
Ultralyd scrotum og abdomen.
MR bekken og columna.
CT thorax og abdomen.
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Urinveisinfeksjoner (UVI) er svært vanlige i barnealderen. Det finnes flere bildediagnostiske
modaliteter som kan benyttes i utredningsøyemed. Ultralyd er som regel førstevalget ved/etter første
febrile UVI / pyelonefritt og ved gjentatte non-febrile UVI’er.
Hvilken påstand om utredning av UVI med ultralyd er riktig?
A
B
C
D

Ultralyd er adekvat modalitet for å lete etter disponerende årsaker til infeksjoner i en akutt klinisk
situasjon.
Ved ultralyd finner man i ca. 80% prosent av tilfeller forandringer i nyrene og/eller urinblæren.
Ultralyd er dessverre operatør-avhengig og nødvendiggjør bruken av andre modaliteter for
utredning av tilgrunnliggende misdannelser.
Ultralyd har større sensitivitet for påvisning av pyelonefritt forandringer og dets komplikasjoner
enn CT.
000015da9a192513c9

94
En 55 år gammel kvinne har en 3 cm i diameter tumor i det venstre brystet. Den fjernes kirurgisk og
bildet viser et hematoksylin-erytrosin-safran (HES)-farget histologisk snitt fra tumoren (x600).
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Hvilken diagnose passer best med funnene på bildet?
A
B
C
D

Fibroadenom
Duktalt karsinom in situ (DCIS)
Infiltrerende karsinom
Lobulært karsinom in situ (LCIS)
000015da9a192513c9

95
En 43 år gammel kvinne har en tumor i venstre bryst. Det tas en biopsi fra tumor og det blir gjort
immunhistokjemisk undersøkelse med antistoff mot HER2. Under ser du et bilde av det
immunhistokjemiske snittet, som viser overuttrykk av HER2-proteinet i cellemembranen i tumorcellene.

Hva betyr det for pasienten at tumor overuttrykker HER2-protein?
A
B
C
D

Det betyr at det foreligger HER2-mutasjon
Det betyr at tumoren er en metastase
Det betyr at tumoren er invasiv
Det indikerer god effekt av trastuzumab
000015da9a192513c9

96
En 34 år gammel kvinne oppsøker sin fastlege med følgende symptomer og funn: Synstap (særlig
perifert i synsfeltet), høyt blodtrykk, høyt blodsukker og økt mengde subkutant fettvev på ryggen og i
nakken. Man mistenker at hennes symptomer kan være forårsaket av en tumor.
Hvilken diagnose er den mest sannsynlige?
A
B
C
D

Feokromocytom
Glioblastom
Hypofyseadenom
Meningeom
000015da9a192513c9
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97
En 26 år gammel kvinne har en forstørret tyreoidea. Tidligere var den noe større enn nå og den var
øm. Hun er trett og har merket at håret er blitt tynnere. På grunn av størrelsen blir den fjernet kirurgisk.
Den histopatologiske beskrivelsen av operasjonspreparatet er som følger:
«Tyreoidea med fibrose og lymfocyttinfiltrasjon. Det sees rester av follikkelstrukturer uten kolloid. Disse
strukturene er kledd av et enradet epitel med store, runde kjerner og rikelig eosinofilt cytoplasma, best
forenlig med onkocytær metaplasi.»
Hva er den mest sannsynlige diagnosen?
A
B
C
D

Hypertyreose
Lymfom
Lateral halscyste
Autoimmun tyreoiditt
000015da9a192513c9

98
En 65 år gammel kvinne oppsøker lege pga. postmenopausal blødning. Det blir tatt pipelleprøve
og kvinnen blir senere operert. Under ser du et histologisk bilde fra livmoren (HES, 100X forstørrelse).

Hva er diagnosen?
A
B
C
D

Adenokarsinom
Kompleks hyperplasi med atypi
Kompleks hyperplasi uten atypi
Adenomyose
000015da9a192513c9
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99
En 35 år gammel mann blir operert på grunn av en testistumor. Du er fastlege og mottar kopi av svar
fra patologisk avdeling etter operasjon. Det er oppgitt at han har en germinalcelletumor. Pasienten er
nå hos deg og har en del spørsmål om diagnosen.
Hvilket utsagn er riktig?
A
B
C
D

Benigne svulster i testis kalles germinalcellesvulster
Testislymfomer klassifiseres som germinalcellesvulster
Retinert testis predisponerer for germinalcellesvulster
Det finnes bare en type germinalcellesvulst (teratom)
000015da9a192513c9

100
En 65 år gammel mann får påvist forhøyet PSA (prostata-spesifikt antigen) ved en rutinekontroll hos
sin fastlege. Fastlegen henviser ham til undersøkelse på urologisk avdeling, hvor det blir tatt en rekke
biopsier fra prostata. Bildene viser histopatologiske snitt fra prostatabiopsiene (HES, 100x og 400x).
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Hva er den mest sannsynlige diagnosen?
A
B
C
D

Normal prostata
Adenokarsinom
Hyperplasi
Granulomatøs betennelse
000015da9a192513c9

101
Tubulær, interstitiell og glomerulær skade i nyrene kan gi ulike histopatologiske manifestasjoner, og
årsakene til at disse forandringene oppstår kan variere.
Hvilket utsagn er riktig?
A
B
C
D

Ved nefrittisk syndrom foreligger oftest en podocyttskade
Diabetes mellitus-glomerulopati er en primær glomerulopati
De fleste skader i tubuli og interstitium skyldes traumer
De fleste glomerulære skader er immunologisk mediert
000015da9a192513c9

102
Når en skal vurdere betydningen av bakteriefunn i en dyrkningsprøve fra urin, er kvantitering av funnet
viktig.
I hvilket tilfelle bør lave bakterietall tillegges betydning?
A
B
C
D

Når prøven er fra et barn.
Når prøven er tatt med engangskateter.
Når prøven er fra en pasient med urinveiskonkrement.
Når prøven er fra en pasient med symptomer fra øvre urinveier.
000015da9a192513c9
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103
Du mistenker utvikling av øvre urinveisinfeksjon hos en pasient med permanent urinveiskateter.
Hvilken prøvetakningsmetode vil gi best materiale til urindyrkning fra denne pasienten?
A
B
C
D
E

Desinfisere kateteråpningen med sprit før prøven tas
Fjerne kateteret og ta prøve med et nytt kateter
Stenge kateteret 2-4 timer før prøven tas
Skylle gjennom kateteret med saltvann før prøven tas
Aspirere urin gjennom kateterveggen
000015da9a192513c9

104
Funn av flere bakteriearter i en urinprøve kan være tegn på forurensning under prøvetakningen.
Ved hvilken prøvetakningsmetode ser en oftest slik forurensning?
A
B
C
D

Når prøven er tatt som poseprøve
Når prøven er tatt percutant
Når prøven er tatt som midtstråleprøve
Når prøven er fra menn med prostatisme
000015da9a192513c9

105
Hva er rett om bakteriell vaginose?
A
B
C
D

Tilstanden er en kjønnsykdom
Tilstanden trenger behandling hvis det oppdages tilfeldig
Tilstanden kan man kun diagnostisere med mikroskop
Tilstanden er ikke assosiert med infeksjoner i øvre kjønnsorganer
000015da9a192513c9
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Pasienter med lymfom og kronisk betennelsesykdommer bruker ofte rituximab (anti-CD20 antistoff).
Hvilken immundefekt ser vi særlig hos disse pasientene?
A
B
C
D

Lave plasmanivå av immunglobuiner (særlig IgG) kalt hypogammaglobulinemi
Redusert antall CD4-lymfocytter
Redusert komplementfunksjon med lave plasmanivå av C3 og C4
Nøytropeni
000015da9a192513c9

107
En mann på 75 år legges inn ved Medisinsk avdeling med BT 85/50 mmHg, puls 120 slag/min og feber
(39˚C). Urin stix viser 3+ blod og 3+ på leukocytter. Han har tidligere flere ganger hatt urinveisstein, og
man gjør derfor en ny ultralyd av urinveier. Denne viser betydelig hydronefrose på høyre nyrebekken.
Hvilken behandling bør du fortrinnsvis gi denne pasienten?
A
B
C
D

Ampicillin + gentamicin i.v. og henvise for innleggelse av nefrostomi
Ampicillin + gentamicin i.v. og henvise til steinknusing (ESWL, Extracorporeal shock wave
lithotripsi)
Mecillinam i.v. og henvise for innleggelse av nefrostomikateter
Mecillinam i.v. og henvise til steinknusing (ESWL, Extracorporeal shock wave lithotripsi)
000015da9a192513c9
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108
Pasienter med sykdommer som revmatoid artritt og Crohns sykdom bruker ofte hemmere av
tumornekrosefaktor (f.eks. etanercept (Enbrel®), adalimumab (Humira®), infliksimab (Remicade®))
som immunsuppressiv behandling.
Hvilke infeksjoner er disse pasientene særlig utsatt for?
A
B
C
D

Residiverende luftveisinfeksjoner med kapselkledde bakterier (pneumokokker og Hemophilus
influenza)
Alvorlige hudinfeksjoner med stafylokokker
Sepsis med ekstracellulære bakterier som gram-positive kokker (f.eks. streptokokker og
stafylokokker) og gram-negative staver (f.eks. E. coli og Klebsiella)
Opportunistiske infeksjoner med intracellulære mikrober som tuberkulose og sopp
000015da9a192513c9

109
En 30 år gammel kvinne har vært på ferietur til Thailand. 5 dager etter hjemkomst får hun høy feber
(40°C), sterk hodepine, spesielt retro-orbitalt med intense muskel- og leddsmerter. Den siste dagen
har det tilkommet et generelt makulopapuløst utslett. Hun sier hun fikk flere myggstikk midt på dagen
mens hun var på handlerunde i byen.
Hva er den mest nærliggende diagnosen?
A
B
C
D

Tyfoid feber
Malaria
Rickettsiose
Denguefeber
000015da9a192513c9

110
Hvilken av de følgende påstandene er riktig for ACE-hemmere og
angiotensinreseptorantagonister (ARB) når det gjelder bivirkninger?
A
B
C
D

ARB gir oftere hyperkalemi enn ACE-hemmere
ACE-hemmere gir oftere kreatinistigning enn ARB
ACE-hemmere gir oftere hoste enn ARB
ARB gir oftere ortostatisme enn ACE-hemmere
000015da9a192513c9

111
Du er fastlege for en normalvektig og røykende kvinne på 63 år som nylig har vært utredet for høyt
blodtrykk. Du har stilt diagnosen moderat essensiell hypertensjon og funnet indikasjon for
antihypertensiv behandling basert på hennes totale kardiovaskulære risikoprofil. Hun er ellers ganske
frisk, men har i mange år hatt en anfallsvis AV-nodal reentrytakykardi som i perioder kan være
plagsom. Denne har hittil ikke vært profylaktisk behandlet. Tiden har nå kommet for å velge
blodtrykksmedikament.
Hvilken klasse antihypertensiva vil kunne være et spesielt gunstig valg i dette tilfellet?
A
B
C
D

Angiotensinreseptorblokkere
Alfablokkere
Tiazid-diuretika
Betablokkere
000015da9a192513c9

112
En pasient bruker levotyroksin på indikasjon hypotyreose. Pasienten utvikler jernmangel etter et større
kirurgisk inngrep og får behov for peroralt jerntilskudd. Et interaksjonssøk viser at det foreligger en
interaksjon mellom levotyroksin og peroralt administrert jern.
Hva er mekanismen bak denne interaksjonen?
A
B
C
D

Levotyroksin hemmer metabolismen av jern
Jern og levotyroksin danner uløselige komplekser i fordøyelseskanalen
Levotyroksin induserer metabolismen av jern
Jern øker utskillelsen av levotyroksin i nyrene
000015da9a192513c9
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113
Bisfosfonater brukes i behandling av osteoporose.
Hva er denne medikamentgruppens viktigste virkningsmekanisme?
A
B
C
D

Bisfosfonater hemmer utskillelse av kalsium i nyrene
Bisfosfonater øker absorpsjonen av kalsium fra tarm
Bisfosfonater innleires i beinmatriks og stimulerer osteoblastene
Bisfosfonater innleires i beinmatriks og hemmer osteoklastene
000015da9a192513c9

114
En 30 år gammel kvinne oppsøker deg på almenlegekontoret for å få forskrevet antikonsepsjon. Hun
har født to barn. Hun er tidligere frisk, bortsett fra at hun har migrene med aura.
Hvilket av følgende prevensjonsmiddel er det riktigst å velge til denne pasienten?
A
B
C
D

NuvaRing p-ring
Evra p-plaster
Loette p-piller
Cerazette p-piller
000015da9a192513c9

115
Legemidler som brukes i behandlingen av diabetes type 2 kan påvirke kroppsvekten.
Hvilken av følgende legemiddelgrupper gir størst tendens til økt kroppsvekt?
A
B
C
D

Insuliner
Dipeptidylpeptidase-4-hemmere (DPP-4-hemmere) som sitagliptin
Natrium/glukose-kotransportør 2-hemmere (SGLT2-hemmere) som empagliflozin
Sulfonylurea-preparater som glimepirid
000015da9a192513c9

116
En 74-årig mann med diabetes type 2, forhøyet blodtrykk og hyperkolesterolemi, behandles med
følgende legemidler:
• Metformin (et biguanidderivat, mot diabetes)
• Empagliflozin (en natrium/glukose-kotransportør 2-hemmer (SGLT2-hemmer), mot diabetes)
• Valsartan (en angiotensinreseptorantagonist, mot høyt blodtrykk)
• Atorvastatin (et statin, mot forhøyet kolesterol)
Pasienten skal nå gjennomgå en urografi med et intravenøst kontrastmiddel.
Hvilket legemiddel må seponeres hos pasienten i forbindelse med denne undersøkelsen?
A
B
C
D

Valsartan
Atorvastatin
Metformin
Empagliflozin
000015da9a192513c9
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En rekke legemidler kan øke QT-tiden på EKG og utløse en spesiell form for ventrikkeltakykardi,
torsades de pointes. Denne arytmien kan gå over til ventrikkelflimmer og føre til død. Blant opioider i
vanlig bruk i Norge er spesielt ett middel assosiert med lang QT-tid som bivirkning.
Hvilket opioid er det snakk om?
A
B
C
D

Buprenorfin
Kodein
Tramadol
Metadon
000015da9a192513c9
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118
En kvinne er gravid i første trimester. Hun utvikler en bakteriell cystitt og trenger anibiotikabehandling.
Hvilket legemiddel er førstevalg?
A
B
C
D

Trimetoprim
Erytromycin
Pivmecillinam
Nitrofurantoin
000015da9a192513c9

119
Dutasterid og finasterid er begge testosteron 5-alfareduktasehemmere som brukes i behandling av
benign prostatahyperplasi.
Hva er virkningsmekanismen til disse legemidlene?
A
B
C
D

De hemmer omdannelsen av testosteron til det inaktive dihydrotestosteron i prostatakjertelvev
De hemmer omdannelsen av testosteron til det mer aktive dihydrotestosteron i prostatakjertelvev
De virker som antagonister på testosteronreseptoren i prostatakjertelvev
De hemmer omdannelsen av testosteron til det mer aktive androstenedion i prostatakjertelvev
000015da9a192513c9

-35-

