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1
Barbra Starfield er en anerkjent amerikansk lege som har forsket på helsetjenesten internasjonalt og
over mange år. Hun har blant annet forsket på hvordan ulike måter å organisere helsetjenesten på,
påvirker helseutkomme, kostnader og sosial ulikhet i ulike befolkninger.
Hvilket av følgende utsagn er best beskrivende for hva vi vet om organisering av helsetjenesten i dag?
A

En godt utbygget privat helsetjeneste (i tillegg til offentlig helsetjeneste) er assosiert med høyere
kostnader, bedre helseutkommer og større likhet i helse
Dette er ikke det riktige svaret
B En godt utbygget spesialisthelsetjeneste er assosiert med lavere kostnader, bedre helseutkomme
og større likhet i helse
Dette er ikke riktig svar
C X En sterk primærhelsetjeneste er assosiert med bedre helseutkomme, lavere kostnader og større
likhet i helse
Riktig svar; Barbra Stafield, anerkjent amerikansk lege og helsetjenesteforsker, er blant de som
har funnet ut at land som har en sterk primærhelsetjeneste, har bedre helseutkomme, lavere
kostnader og større likhet i helse i befolkningen.
D En sterk primærhelsetjeneste er assosiert med lavere kostnader, dårligere helseutkomme og
større ulikhet i helse
Dette er ikke det riktigste svaret
000015f31007e5f3ad

2
Hvilket utsagn under beskriver best prinsippene for en pasientsentrert kommunikasjonsmodell?
A

Pasienten stimuleres til å presentere sine plager/ problem, men legen må deretter konsentrere
seg om det «medisinske» og unngå pasientens følelser
Feil; ved PCM forsøker man snarere til å få frem pasientens følelser knyttet til problemet.
B Pasienten oppmuntres til å presentere sine plager/ problem, men legen må dernest følge
konsultasjonskartet og ta alle spørsmål i samme rekkefølge hver gang
Feiil; dette er eksempel på en lege-styrt konsultasjjon. I PCM skal legen skal ta utgangspunkt i
det pasienten sier og stille spørsmålene "pasient-sentrert" og rekkefølgen på spørsmålene vil da
typisk kunne variere
C Pasientenes kunnskapsnivå og ønske om delaktighet i saker som gjelder en selv, er av liten
betydning
Feil: samvalg og involvering av pasienten er typisk ved PCM
D X Pasientens bekymringer, forventninger og oppfatninger tillegges stor vekt i både diagnostikk og
behandling
Riktig; Pasient sentrret metode kjennetegnes på denne måten.
000015f31007e5f3ad

3
Fra hvilken fasciculus kommer nervus ulnaris?
A Fasciculus posterior av plexus brachialis
B X Fasciculus medialis av plexus brachialis
N. ulnaris kommer fra fasciculus medialis og er innervert fra C7-Th1.
C Fasciculus lateralis av plexus brachialis
D Fasciculus anterior av plexus brachialis
000015f31007e5f3ad

4
Kjennskap til knoklenes anatomi er viktig, bl.a. i forbindelse med vurdering av bruddskader.
Hvilken knokkel vises på bildet?
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A
B
C
DX

Proksimale humerus, anteriøre flate
Proksimale humerus, dorsale flate
Proksimale femur, anteriøre flate.
Proksimale femur, dorsale flate.
Bildet viser bakflaten av øvre femur.
000015f31007e5f3ad

5
Leveren er et av kroppens største organ.
Hva er omtrentlig vekt på lever hos en gjennomsnittlig frisk voksen?
A 2,5 kg
B X 1,5 kg
Riktig svar. Levervekta utgjør om lag 2 % av totalvekta, og hos en gjennomsnittlig frisk voksen
tilsvarer det om lag 1,5 kg. Ulike tilstander kan føre til at leveren øker i størrelse, og andre
sykdommer som f.eks. levercirrhose kan føre til at leveren blir liten og skrumpen («skrumplever»).
C 1,0 kg
D 3,0 kg
000015f31007e5f3ad

6
Hvilke celler i pankreas produserer insulin?
A

α-cellene
Alfa-cellene utgjør om lag 25% av cellene og produserer hormonet glucagon.
B X β-cellene
Riktig svar. Beta-cellene utgjør om lag 65% av cellene i pankreas, og produserer hormonet
insulin.
C PP-cellene
PP-cellene utgjør om lag 1-2% av cellene og produserer hormonet pankreatisk polypeptide.
D δ-cellene
Delta-cellene utgjør om lag 5-10% av cellene, og produserer hormonet somatostatin.
000015f31007e5f3ad
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7
Du ser i mikroskopet på et snitt fra normalt lungevev. Du ser en luftveisgren og lurer på om det er en
intrapulmonal bronkus eller en bronkiole.
Hvordan kan du se forskjell på dem?
A Epitelcellene har cilier i bronkiene, ikke i bronkiolene
B X Det er brusk i bronkiene, men ikke i bronkiolene
Cellene avflates og cilier og brusk forsvinner etterhvert som man kommer lenger distalt i
luftveiene.
C Epitelet i bronkiene er flatere enn i bronkiolene
D Det er begerceller i bronkiolene, men ikke i bronkiene
000015f31007e5f3ad

8
Hvilke muskler er festet til processus coracoideus?
A
B
C
DX

M. triceps, m. brachialis
M. biceps caput longum og m deltoideus
M. coracobrachialis, m. pectoralis major og m. biceps caput brevum
M. coracobrachialis, m. pectoralis minor og m. biceps caput brevum
Riktig svar er disse tre muskler.
000015f31007e5f3ad

9
Leveren er et av kroppens største organ. Den er dekket av en tynn bindevevskapsel.
Hva heter denne bindevevskapselen?
A

Scarpias kapsel
Scarpias fascie er et av lagene i fremre abdominalvegg.
B X Glissons kapsel
Riktig svar. Glissons kapsel er en bindevevskapsel rundt leveren. Over Glissons kapsel er det et
lag med mesotelceller.
C Campers kapsel
Campers fascie er en del av fremre abdominalvegg (og en del av superfisielle fascie).
D Gerotas kapsel
Gerotas fascie er en bindevevskapsel rundt nyrene
000015f31007e5f3ad

10
Ved en pneumotoraks (luft i intrapleuralhulen) eller hematotoraks (blod i intrapleuralhulen) legges det
en tube (dren) inn i toraks. Drenet føres gjennom det sjette interkostalrommet i fremre aksillærlinje.
Hvilken muskel prøver man dermed å unngå å skade?
A M. Latissimus dorsi
B X M. serratus anterior
Ved innleggelse av en tube (toracostomi) for å få drenert pleurahulen for luft eller blod legges det
et snitt i huden over det sjuende intercostalrommet. Med en peang lages det en gang over det
sjuende ribben.
Peangen går da inn i pleurahulen rett ovenfor det sjuende ribben. Dette for å unngå skade på
nervus,
arteria og vena intercostalis som går direkte under hver ribben. Da dette gjøres i fremre
aksillærlinje unngår man skade av m. serratus anterior.
C M. pectoralis major
D M. obliquus externus intercostalis
000015f31007e5f3ad

11
Senebetennelse i iliopsoasmuskelen kan forekomme hos bl.a. idrettsutøvere, og dette kan gi
palpasjonsømhet omkring denne muskelens feste.
Hvor fester denne muskelen seg på femur?
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A 2
B 4
CX 3
M. iliopsoas fester seg i trochanter minor merket med tallet 3.
D 1
000015f31007e5f3ad

12
Hvor ligger hjertet?
A
B
C
DX

Nedre fremre mediastium
Nedre bakre mediastinum
Øvre mediastinum
Nedre midtre mediastinum
Mediastinum deles i øvre (over hjertet) og nedre del der nedre deles i fremre (foran hjertet),
midtre (hjertet) og bakre (bak hjertet). Hjertet ligger i nedre midtre del av mediastinum.
000015f31007e5f3ad

13
Hvilken muskel skiller arteria subclavia og plexus brachialis fra vena subclavia?
A
B
C
DX

M. omohyoideus
M. scalenus medius
M. sternocleidomastoideus
M. scalenus anterior
m. scalenus anterior er fremre begrensningen av scalenus porten. Vena subclavia ligger utenfor.
Denne punkteres når det legges en sentral venøs kateter. Ved et innstikk av et nål er det viktig at
nålen holder seg i riktig lag. Det er m. scalenus anterior som beskytter arteria subclavia og plexus
brachialis for stikkskader.
000015f31007e5f3ad
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14
Hvilken nerve går gjennom musculus coracobrachialis?
A X Nervus musculocutaneus
Nervus musculocutaneus er riktige svar. Denne avgir nerver hovedsakelig til m. coracobrachialis
og m.biceps. Dermed er den ansvarlig for fleksjon i albue.
B Nervus medianus
C Nervus axillaris
D Nervus ulnaris
000015f31007e5f3ad

15
I tynn- og tykktarm er det varierende mengde begerceller i epitelet
Hva er funksjonen til begercellene?
A
B
C
DX

Hormonsekresjon
Skille ut vann
Ta opp næring
Produsere slim
Begercellene produserer slim
000015f31007e5f3ad

16
Hvilken cellemembranstruktur sørger for at praktisk talt ingen substanser kan komme mellom
epitelcellene fra tarmlumen og ned til basalmembranen?
A Zonula adherens
B Macula adherens
C X Zonula occludens ("tight junction").
rett svar
D Nexus ("gap junction")
000015f31007e5f3ad

17
Hvis du palperer like nedenfor clavicula, omtrent ved skillet mellom knokkelens midtre og laterale
tredel, kan du kjenne en fast struktur i dypet. Hvilken struktur er dette?
A X Processus coracoideus
rett svar
B Margo lateralis scapulae
C Acromion
D Laterale ende av spina scapulae
000015f31007e5f3ad

18
Hva slags anatomisk struktur ser slik ut i mikroskopet?
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A X Sene
Alle kollagenfibre i samme retning. Celler enkeltvis eller i korte rekker.
B Leddkapsel
C Dermis
D Submukosa
000015f31007e5f3ad

19
I hvilket av lagene i et flerlaget plateepitel foregår celledelingen?
A X Stratum basale
rett svar
B Stratum spinosum
C Stratum granulosum
D Stratum lucidum
000015f31007e5f3ad

20
Hvilke biokjemiske komponenter dominerer i den ekstracellulære matriks i hyalin brusk?
A X Proteoglykaner og kollagen type 2
rett svar
B Kollagen type 2 og kollagen type 4
C Kollagen type 4 og kollagen type 1
D Fibronektin og proteoglykaner
000015f31007e5f3ad
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21
En ung mann som falt på utstrakt arm, fikk umiddelbart smerter i skulderen. Det viste seg senere at
han hadde fått en skade på labrum glenoidale, noe som ga opphav til en cystedannelse. Cysten
bredde seg etter hvert langs øvre kant av scapula til incisura scapulae, der den gjorde at en nerve kom
i klem. Hvilke problemer fikk han med bevegelsen i skulderleddet?
A Nedsatt kraft for utoverrotasjon og ekstensjon
B Nedsatt kraft for innoverrotasjon og vansker med å initiere abduksjon
C X Nedsatt kraft for utoverrotasjon og vansker med å initiere abduksjon
N. suprascapularis innerverer m. supraspinatus og m. infraspinatus.
D Nedsatt kraft for innoverrotasjon og ekstensjon
000015f31007e5f3ad

22
Hvilke av de dype ryggmusklene innerveres av dorsale greiner fra spinalnervene?
A X Alle unntatt mm. intertransversarii anteriores cervicis.
riktig svar
B M. erector spinae (mm. iliocostales, longissimi, spinales)
C De transversospinale musklene (mm. rotatores, multifidi, semispinales)
000015f31007e5f3ad

23
Hvilken costa er festet til brystbeinet svarende til angulus sterni?
A Tredje costa
B X Andre costa
rett svar
C Fjerde costa
D Første costa
000015f31007e5f3ad

24
Hvilke intracellulære filamenter finnes inne i henholdsvis cilier og stereocilier?
A
B
C
DX

Mikrotubuli i både cilier og stereocilier
Aktinfilamenter i cilier, mikrotubuli i stereocilier
Aktinfilamenter i både cilier og stereocilier
Mikrotubuli i cilier, aktinfilamenter i stereocilier
rett svar
000015f31007e5f3ad

25
Pankreas har både endokrine og eksokrine komponenter.
Hvilke celler dominerer i den endokrine delen?
A X Beta-celler
Beta-celler produserer insulin. Denne celletypen er den dominerende celletypen i de
Langerhanske øyene.
B Alfa-celler
Alfa-celler produserer glukagon.
C Apokrine celler
D Kromaffine celler
000015f31007e5f3ad
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26
Hvorfor benyttes betegnelsen «Magnetisk Resonans» på MR-avbildning?
A Fordi magnetismen i MR-maskinen roterer, og dette gir fra seg en kraftig lyd.
B X Fordi bildedannelsen forutsetter magnetfelt og påvirkning av protoner med en radiofrekvenspuls
som har samme frekvens som presesjonen til protonene.
Protoner roterer rundt egen akse. Protoner er positivt ladet, og når en elektrisk ladning roterer,
dannes et magnetfelt. Derfor har protoner magnetisk egenskaper. I tillegg til denne rotasjonen,
så vil protonene når de utsettes for et eksternt magnetfelt ha en presesjon. Dette er en form for
rotasjon, og frekvensen til presesjonen er proporsjonal med styrken til det eksterne magnetfeltet.
Ved MR-undersøkelse sendes en radiofrekvenspuls som har samme frekvens som presesjonen
til protonene (samme frekvens = resonerende). Dette gjør to ting, den synkroniserer presesjonen
til alle protonene i bildeplanet, og vippe disse ut i et plan hvor signalene fra de roterende
protonene kan måles (ut fra planet til hovedmagneten).
C Fordi atomer er magnetiske, og magnetismen kan måles når atomene roterer med en bestemt
hastighet.
D Fordi bildedannelsen forutsetter at protoner påvirkes av et magnetfelt, og at styrken i dette
magnetfeltet samsvarer med egenmagnetiseringen til protonene.
000015f31007e5f3ad

27
Hva menes med ioniserende stråling?
A Ioniserende stråling er det samme som elektromagnetisk stråling
B X Ioniserende stråling er stråling som har tilstrekkelig energi til å slå løs elektroner fra et atom.
Elektromagnetisk stråling er en fellesbetegnelse på et stort spektrum av stråling. Dette innebærer
alt fra lavenergetisk stråling som for eksempel VHF-stråler (benyttes blant annet i
radiokommunikasjon på båter) til høyenergetisk stråling som røntgenstråler og gammastråler. I
det elektromagnetiske spekteret er det kun røntgenstråler og gammastråler som har tilstrekkelig
energi til å slå løs elektroner fra et atom.
C Ioniserende stråling er en fellesbetegnelse på de potensielle skadevirkningene ved
bildediagnostikk
D Ioniserende stråling er gammastråling, som benyttes i stråleterapi ved kreftsykdommer
000015f31007e5f3ad

28
Hvilke beinstrukturer og avvik er fremstilt på dette røntgenbildet?
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A X Radius, ulna, brudd i begge bein.
Kalles også for antebrachifraktur
B Radius, ulna, brudd i radius.
C Radius, fibula, brudd i begge bein.
D Tibia og fibula, brudd i begge bein.
000015f31007e5f3ad

29
Endotelets overflate er viktig både for å motvirke trombose ved normal blodflow og for å fremme
trombose når det er hensiktsmessig.
Hvilken eller hvilke endring(er) som skjer i aktivert endotel er viktig(e) for å fremme primær
hemostase (platepluggdannelse)?
A

Frigjøring av tPA
Feil. tPA er vevsplasminogenaktivator som stimulerer til fibrinolyse.
B Økt mengde trombomodulin
Feil. Aktivert endotel reduserer trombomodulinsyntesen nettopp fordi trombomodulin binder
trombin og virker anti-trombotisk
C X Redusert NO og prostacyklin
Riktig. Normalt vil NO og prostacyklin gi kardilatasjon. Det første som skjer i den primære
hemostasen er en karkonstriksjon pga bortfall av NO og prostacyklin.
D Økt mengde CD39
Feil. CD39 (=ADPase) hemmer plateaggregering
000015f31007e5f3ad
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30
Velg det mest riktige svaralternativet under hva gjelder kjennetegn ved den hematopoetiske
stamcellen.
A

Evne til selvfornyelse, har evne til differensiering og ligner morfologisk på en makrofag
Feil. Stamcellene stamcellene er små (mye mindre nn makrofager) og linger morfologisk en
lymfocytt
B Evne til differensiering, programmert celledød og er den mest tallrike av benmargens celler
Feil. Det er evne til selvfornying og differenisering som er hovedkarakterisitka ved
hematopoetiske stamceller. De er de misnt tallrike av benmargens celler.
C X Evne til selvfornyelse, har evne til differensiering og ligner morfologisk på en lymfocytt
Utsagnet er korrekt
D Evne til selvfornyelse, evne til differensiering og er den mest tallrike av benmargens celler
Feil. Stamcellene er de minst tallrike i benmargen
000015f31007e5f3ad

31
I bildet nedenfor ser du en segmentformet nøytrofil granulocytt.
Hvilke egenskaper knyttes særlig til denne celletypen?

A X Evnen til kjemotaksi og fagocytose
Evnen til kjemotaksi og fagocytose er mest riktige svar. Nøytrofile granulocytter er modne
myeloide celler som sirkulerer i blod og som raskt kan forlate blodbanen ved vevsinflammasjon og
delta i førstelinjeforsvaret. De er særlig viktige ved bakterieinfeksjoner. Fagocytose og
antigenpresentasjon er egenskaper knyttet til makrofager. Selvfornyelse og differensiering er
egenskaper knyttet til hematopoietiske stamceller. Antistoffproduksjon er knyttet til B-lymfocytter
(plasmaceller).
B Evnen til selvfornyelse og differensiering
C Evnen til fagocytose og antigenpresentasjon
D Evnen til antistoffporduksjon
000015f31007e5f3ad

32
Hvilken intracellulær signalvei er viktigst for å formidle signalet fra erytropoietins membranreseptor til
kjernen slik at erytropoesen stimuleres?
A

Fosfoinositol 3 kinase-vei (PI3K)
Ikke vesentlig
B X JAK-STAT kinasevei
Korrekt
C Mitogenaktivert protein kinasevei (MAPK)
Ikke riktig
D Akt- STK11-veien
Ikke riktig
000015f31007e5f3ad
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33
Et hemoglobinmolekyl består av en tetramer med 4 polypetidkjeder.
Hvilke/hvilken av bestanddel(er) av dette molekylet er ansvarlig for den røde fargen til
erytrocytter?
A X Jernatomet med bundet oksygen
jernatomet med bundet oksygen er ansvarlig for den røde fargen til erytrocytter er mest riktige
svar
B Globinet
C Jernatomet alene
D Porfyrinringen
000015f31007e5f3ad

34
En 60-år gammel kvinne har kronisk anemi (lav hemoglobininkonsentrasjon i blodet) på bakgrunn av
aktiv leddgiktsykdom (sekundær anemi). Under ser du 3 kurver for oksygenets dissosiasjonskurve.
Hvilken av kurvene passer sannsynligvis best med kvinnens fysiologiske kurve?

A Heltrukket kurve i midten
B X Stiplet kurve lengst til høyre
Riktig svar er stiplet linje lengst til høyre. Ved kronisk anemi økes dannelsen av 2,3
diphosphoglycerat og oksygenets dissosiasjonskurve høyreforskyves. Dette er en fysiologisk
tilpasning til alvorlig anemi ved at hemoglobinets affinitet for oksygen faller og oksygenet lettere
avgis til vevet. Venstreforskyvning av hemoglobinets dissosiasjonskurve skjer ved alkalose, økt
mengde føtalt hemoglobin og redusert mengde 2,3-DPG
C Stiplet kurve lengst til venstre
000015f31007e5f3ad
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35
En 29 år gammel gravid kvinne i 1. termin kommer til ditt allmennlegekontor. Hun forteller at hennes far
har Hemofili A og er nå bekymret for at barnet hennes kan få sykdommen. Videre forteller hun at ingen
på hennes morsside har sykdommen og at hun selv og barnets far er friske. Du leser på NEL at
hemofilia A er en X-bunden recessiv tilstand som skylles mangel på koagulasjonsfaktor VIII.
Hvor stor er sannsynligheten for at barnet hennes arver sykdommen hvis penetransen er
100%?
A 100% hvis hun får en gutt og 50% hvis hun for en jente.
B X 50 % hvis hun får en gutt og 0% hvis hun får en jente.
Siden morfaren til barnet har sykdommen vet vi at moren er bærer av sykdommen. Moren har
arvet hennes fars syke X kromosom, men siden hun har arvet et friskt X kromosom fra sin mor er
hun ikke syk. Siden barnets far er frisk vet vi at han har et friskt X kromosom. Derfor vet vi at hvis
de får en jente kan hun ikke kan bli syk siden sykdommen en X bundet recessiv (jenter trenger to
syke X kromosomer for å bli syke). Hvis de derimot for en gutt vil hvilket av morens to X
kromosomer sønnen arver avgjøre om han blir syk eller ikke. Det er 50 % sjanse for at sønnen
arver det syke kromosomet og dermed arver sykdommen.
C Det er ikke mulig å avgjøre sannsynligheten.
D Siden moren er frisk vil ikke barne kunne få sykdommen.
000015f31007e5f3ad

36
Jernmangelanemi hos en person indikerer tilstand/sykdom som ikke bare skal substitueres med jern,
men må utredes for å finne årsaken til jernmangel. Som allmennlege har du utredet en tidligere frisk
35 år gammel mann, som i ca 2 måneders tid følt seg slapp og trett, og hatt økt søvnbehov. Han har
Hb 10,8 (13,3-16,7) g/dL, MCH 26 (27-33) pg. Trombocytter og leukocytter samt CRP er normale. Du
konstaterer mikrocytær anemi. Du har også tatt jernstatus med følgende resultat: Serum-Ferritin 8
(30-383 ug/L) , TIBC (= total iron binding capacity) 64 (47-83 umol/L), S-jern 4 (9-34 umol/L). Hva er
jernmetningen/transferrinmetningen hos denne pasienten?
A 1,25%
B X 6.25%
Studenten bør kjenne til begrepet TIBC, og kunne: Jernmetning eller transferinmetning regnes ut
på følgende måte: Jern/TIBC (totaljernbindende kapasitet)*100.
C 0,5%
D 5%
000015f31007e5f3ad

37
Petter kommer med datteren Trine (2 år) til legevakten. Trine har brannskader over hele høyre
kroppshalvdel etter å ha veltet en kasserolle kokende vann over seg selv. Trine var som vanlig hjemme
sammen med mor da dette skjedde, Petter var på jobb. Trines mor er sliten og deprimert, og har sovet
hele dagen. Petter fant Trine gråtende da han kom hjem, han vet ikke hvor lenge det er siden hun ble
skadet.
Er Trine utsatt for omsorgssvikt?
A

Nei, fordi Trine ble ikke skadet på grunn av en bevisst handling fra mor
Omsorgssvikt kan være bevisst eller ubevisst fra omsorgsgiver. Omsorgssvikt innebærer en
forsømmelse av å dekke barnets grunnleggende behov, f.eks ved manglende tilsyn i hjemmet.
B Nei, fordi Petter gir god omsorg til henne, og kompenserer for at mor ikke fungerer godt nok
Det er mulig Petter kompenserer en del for manglende omsorgsevne fra mor, men ettersom Trine
er alene hjemme med mor, er hun utsatt for omsorgssvikt.
C Det er ikke mulig å avgjøre uten å ha snakket med mor til Trine
Det er ikke avgjørende å få snakket med Trines mor for å avgjøre om hun er utsatt for
omsorgssvikt.
D X Ja, Trine har ikke blitt passet godt nok på i hjemmet
Riktig svar. Manglende sikring og tilsyn i hjemmet er en form for omsorgssvikt
000015f31007e5f3ad
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38
Som fastlege møter du en gutt på snart 15 år for første gang. Han kommer i følge med sin mor. Han er
flink på skolen, har gode karakterer, er flink i fotball og har mange venner. Han har lys stemme, er 150
cm høy. Det kommer frem at han har komplekser for å være kortest i klassen, at han enda ikke har
kommet i stemmeskiftet, og at han heller ikke har andre tegn til pubertet (økt behåring, svetting eller
akne). Derfor har gutten og hans mor nå etter nøye vurdering kommet frem til at de ønsker å
undersøke om alt er som det skal være. Med utgangspunkt i en bio-psyko-sosial forståelsesmodell;
hvilket av svaralternativene under angir best viktige beskyttelsesfaktorer denne gutten har for utvikling
av psykiske symptomer og lidelser?
A

Å ha kontroll på følelsene sine
Ikke det beste svaret. Det er normalt med økt impulsivitet og variabelt humør hos ungdom. Å ha
kontroll på følelsene sine i ungdomstiden er derfor ikke nødvendig for å unngå å få psykiske
lidelser i ungdomsalder.
B Å ha et søvnmønster som et såkalt «A-menneske»
Det er normalt for ungdom å ha endring i søvnmønster og behov for noe mere søvn. Å ha
søvnmønster som et «A-menneske» er derfor ikke nødvendig for å unngå å få psykiske lidelser i
ungdomsalder.
C Å ikke være i konflikt med foreldrene sine
Ikke det beste svaret: Ungdoms individuerings-prosess gjør at det er normalt for ungdom å være i
tidvis konflikt med sine foreldre uten at dette betyr at de vil utvikle psykiske lidelser.
D X Nære vennerelasjoner med sunne levevaner
Det beste svaret: Nære vennerelasjoner er viktig for god psykisk helse. I tillegg påvirkes ungdom
av venners levevaner i høy grad, og sunne levevaner hos de man er sammen med i
ungdomstiden, vil kunne ha en beskyttende effekt for senere u-helse.
000015f31007e5f3ad
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Du er lege i skolehelsetjenesten, og undersøker ei 6 år gammel jente på førskoleundersøkelse. Hun er
overvektig, i likhet med sin mor, utover dette ikke tegn til noe unormalt. Barnet trenger mye støtte og
oppmuntring fra mor under undersøkelsen. Når dere kommer inn på temaet skolestart, begynner hun å
gråte. Barnet sover nå dårligere på natten, og hun har sovet sammen med mor ved to anledninger den
siste måneden. Mor sier hun har inngått avtale med barnet om at hun skal få spise så mye is hun orker
dersom hun drar på tilvenning på SFO neste uke. Når dette blir sagt, greier barnet å slutte å gråte, og
barnet greier å fullføre undersøkelsen hos deg. Mor sier at is ser ut til å være det eneste som kan
trøste barnet for tiden.
For å kartlegge et barn, kan man ta utgangspunkt i en bio-psyko-sosial forståelsesmodell.
Hvilket av alternativene under angir hva som i størst grad på sikt kan bidra til å forsterke et
uhensiktsmessig mønster i samspillet mellom mor og barn i vanskelige situasjoner i denne
saken?
A

Barnet viser mer barnslig (regressiv) atferd enn normalt for hennes alder ettersom hun må sove
sammen med mor. At mor lar henne sove sammen henne om natten er det som i størst grad kan
bidra til å opprettholde et uhensiktsmessig mønster i samspillet mellom mor og barn på sikt i
denne saken
Barnet viser engstelse for å begynne på skolen. At barn viser noe regressiv atferd kan være
normalt i perioder med endring og større overganger (som f eks ved skolestart). At mor ved to
anledninger har latt barnet sove sammen med seg om natten etter oppvåkning, har sannsynligvis
liten betydning for uheldig samspill mellom mor og barn i vanskelige situasjoner på sikt
B X At mor bruker is som middel når det trenger trøst, er det som i størst grad kan bidra til å
opprettholde et uhensiktsmessig mønster i samspillet mellom mor og barn i vanskelige situasjoner
på sikt
Beste svaralternativ: At mor velger en strategi med premiering med usunn mat når barnet trenger
trøst er uhensiktsmessig, og kan være bekymringsfullt dersom dette er den eneste strategien
foreldrene benytter i vanskelige situasjoner. I dette tilfellet er dette derfor det som i størst grad på
sikt kan bidra til å forsterke et uhensiktsmessig mønster i samspillet mellom mor og barn på sikt.
C At mor hele tiden tilrettelegger for sitt bekymrede barn i vanskelige situasjoner, som i dette tilfellet
under undersøkelsen hos skolelegen, er det som i størst grad kan bidra til å opprettholde et
uhensiktsmessig mønster i samspillet mellom mor og barn i vanskelige situasjoner
At mor tilrettelegger for barnet for at undersøkelsen skal kunne gjennomføres er positivt, og derfor
ikke noe man forventer skal kunne opprettholde et uhensiktsmessig mønster i samspillet mellom
mor og barn på sikt
000015f31007e5f3ad
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Genduplisering kan oppstå som direkte følge av:
A

Revers transkripsjon
Selv om revers transkripsjon er del av prosessen som gir opphav til genduplisering ved
retrotrasponering, så er prosessen i seg selv ikke tilstrekkelig for genduplisering (som også krever
insersjon av DNA i genomet)
B Transkripsjon
Selv om transkripsjon er del av prosessen for genduplikasjon som involverer retrotransposons, så
er ikke transkripsjon i seg selv tilstrekkelig for genduplikasjon
C DNA replikasjon
Er ikke involvert
D X Homolog rekombinasjon
Rett svar. Genduplikasjon kan oppstå som direkte følge av ulik overkryssing mellom homologe
sekvenser i meiosen. Homolog rekombinasjon krever sekvenslikhet - men sekvensene som er
involvert kan ha ulik posisjon på eks. homologe kromosomer - og det er dette som danner
grunnlaget for genduplikasjonen.
000015f31007e5f3ad
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Under mitosen og meiosen har man viktige proteinkomplekser som binder sammen søsterkromatin
og/eller homologe kromosomer. Disse har viktige roller for at man skal få riktig segregering av
kromosomer. Hvilke proteinkomplekser er dette?
A Securin og separase komplekser
B Cohesin og kinetokore komplekser
C X Cohesin og synaptonemale komplekser
Alle kopleksene er viktige for meiose og mitose, men det er disse to som holder samme
søsterkromatidene og de homologe kromosomene
D
Synaptonemale og separase komplekser
000015f31007e5f3ad
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For at krebssyklus ikke skal stoppe opp kan mellomprodukter inkorporeres i syklusen på hovedsakelig
2 steder i det som kalles anaplerotiske reaksjoner. Hvilke stoffer som inngår i krebssyklys blir da
tilgjengelig slik at syklusen ikke stopper opp?
A

Malat og pyruvat
feil
B oksaleddiksyre og sitronsyre
feil
C sitronsyre og ravsyre
feil
D X Oksaleddikksyre og malat
riktig
000015f31007e5f3ad
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Heksokinase som katalyserer det første trinnet i glykolysen i muskelceller er allosterisk hemmet av sitt
produkt (glukose-6-fosfat). Hva betyr det at dette ensymet er allosterisk hemmet av produktet av
enzymreaksjonen?
A

Produktet glukose-6-fosfat i enzymreaksjonen konkurerer med glukose for binding til det aktive
setet på enzymet
Meningsløst, ikke allosterisk hemming
B Fosforylert glukose binder sterkere enn ufosforylert glukose til hexokinase.
Ikke dekkende og delvis feil
C Glukose-6-fosfat konkurrerer med glukose om binding til det allosteriske setet på enzymet.
Feil og ikke dekkende
D X Glukose-6-fosfat binder heksokinasen og fører til en konformasjonsendring i enzymet.
Riktig, dette er nærmest definisjonen på et allosterisk ("Forandra form") enzym
000015f31007e5f3ad
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Aktivering av transkripsjon krever som regel både aktivatorer, ko-aktivatorer, generelle
transkripsjonsfaktorer, og RNA polymerase. I noen gener kan vi i promoter-regionen finne det som
betegnes en «TATA-box».
Proteinet som binder til denne er:
A

Et aktivatorprotein
Nei, aktivatorprotein binder til aktivatorbindende elementer i promoteren. TATA-box er ikke et slikt
element
B En ko-aktivator
Nei - ko-aktivatorer virker bl.a. som "bindeledd" mellom aktivatorer og generelle
transkripsjonsfaktorer, og binder ikke direkte til DNA
C X En generell transkripsjonsfaktor
Riktig svar. Proteinet som binder til TATA-boxen er Tata-box Binding Protein (TBP), som utgjør
største subenhet av den generelle transkripsjonsfaktoren TFIID. TATA-boksen finnes som regel
ca 25 nukleotider oppstrøms for transkripsjonsstart.
D RNA polymerase
Nei, RNA polymerase binder ikke til TATA-boxen, men blir posisjonert og stabilisert av bl.a. TFIID
bundet til TATA-boxen
000015f31007e5f3ad

45
Det første trinnet i glykolysen er fosforylering av glukose slik at det dannes glukose-6-fosfat ved at det
konsumeres ett ATP molekyl. Hvorfor er dette likevel en gunstig biokjemisk reaksjon med tanke på
seinere produksjon av ATP ved nedbryting av glukose?
A

Dannelse av glukose-6-fosfat hindrer at glukose diffunderer inn i mitokondriene
Utsagnet er meningsløst i denne sammenhengen
B Glukose-6-fosfat har høyere energiinnhold enn glukose
Utsagnet er riktig men ikke svar på spørsmålet
C Dannelse av Glukose-6-fosfat er nødvendig for dannelse av pyruvat
Utsagnet er riktig men ikke svar på spørsmålet
D X Glukose-6-fosfat er ionisert ved pH7 og kan derfor ikke diffundere ut av cella gjennom
plasmamembranen
Ioniserte molekyler (molekyler med ladning) kan ikke diffundere gjennom lipidmembranen og
prosessen fører til at cellene beholder internalisert glukose i cytoplasma
000015f31007e5f3ad
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Kromosomaberrasjoner kan man se på kondenserte kromosomer i mikroskopet (cytogenetikk). Hva er
kromosomaberrasjoner?
A Feil antall kjønnskromosom
B Feil antall kromosomer
C X Feil i struktur eller avvikende antall kromosomer
Mest eksakt
D Mutasjoner og delesjoner av kromosomer
000015f31007e5f3ad
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Ved fullstendig oksidasjon av glukose ved glykolyse, krebssyklus og oksidativ fosforylering kan det
teoretisk produseres 30-32 molekyler ATP for hvert molekyl glukose. Hvorfor er ikke det teoretiske,
maksimale utbyttet av ATP molekyler helt entydig og ett eksakt tall?
A

Tallet avhenger av effektiviteten til komplex I i elektrontransportkjeden
Muligens et riktig utsagn, men ikke svar på spørsmålet
B Tallet avhenger av effektiviteten til F0F1-ATP sytnase
Muligens et riktig utsagn, men ikke svar på spørsmålet
C X Tallet avhenger av hvilken måte NADH produsert i glykolysen tas inn i mitokondriematrix.
Riktig
D Tallet avhenger av hvilken måte NAD+ fra glykolysen tas inn i mitokondriematrix.
helt feil
000015f31007e5f3ad
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På bakgrunn av data fra Det Humane Genomprosjekt kunne man estimere hvor mange proteinkodende gener som finnes i det humane genom.
Hvilket antall er riktig?
A ca. 10,000
B ca. 30,000
C X ca. 20,000
Overraskende nok kunne man konstatere at det hos mennesket finnes ca 20,000 proteinkodende gener, et tall som var mye lavere enn det man hadde forventet.
D ca. 50,000
000015f31007e5f3ad
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En celle kan ha kromosomaberrasjoner, være aneuploid, haploid, diploid eller polyploide. Hvilke av de
følgende utsagn er mest eksakt?
A En polyploid celle har mer enn ett sett med kromosomer
B X En aneuploid celle har mer enn to av ett eller flere kromosomer
Definisjon av aneuploiditet
C
En diploid celle er en normal kjønnscelle
D En hapliod celle har mista ett eller flere kromosomer
000015f31007e5f3ad
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Under replikasjon av dobbelttrådet DNA vil det oppstå "overtvinning" foran replikasjonsgaffelen. Hvilke
enzymer kan løse opp slike strukturer?
A X Topoisomeraser
Riktig svar. Topoisomeraser kan kutte sukker-fosfat skjelettet i en eller begge DNA trådene,
reversere overtvinningen, og re-ligere trådene
B Proliferating cell nuclear antigen - PCNA
Feil. PCNA omslutter hver enkelttråd i gaffelen, og sørger for å holde DNA polymerase bundet til
tråden (prosessivitets-faktor)
C Helikaser
Feil. Helikaser spalter hydrogenbindingene som holder de to DNA-trådene sammen
D Primaser
Feil. Primaser syntetiserer starten på Okazaki-fragmentene ved "lagging strand"
000015f31007e5f3ad

51
Mitose er vanlig celledeling som skjer i alle celler i kroppen vår, unntatt kjønnscellene. Hvilke faser
deler man mitosen inn i ?
A
B
C
DX

Prometafase, metafase, anafase, cytokinese
Profase, metafase, anafase, cytokinese
Interfase, metafase, anafase og telofase
Profase, metafase, anafase, telofase
eksakt
000015f31007e5f3ad
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Bcl-2 ble opprinnelig identifisert som et gen som er høyt uttrykt i B-celle lymfom. Hvordan kan
overutrykk av Bcl-2 føre til kreft?
A X Bcl-2 er et protein som hindrer aktivering av apoptose ved å bevare integriteten til
mitkokondriemembranen. Celler med DNA skade vil derfor ikke dø, noe som kan føre til
kreftutvikling.
Bcl-2 forhindrer at Bax og Bad (pro-apoptosiske medlemmer i Bcl2-familien) binder til
mitokondriemembranen. Ved overutrykk av Bcl-2 vil celler som ellers burde gå i apoptose
overleve med feks DNA skader.
B Bcl-2 er et protein som fører til økt celledeling. Økt celledeling fører til at celler med DNA skade
lettere overlever, noe som kan føre til kreftutvikling
C Bcl-2 er et protein som hindrer aktivering av apoptose ved å hemme aktivering av caspase-8.
Celler med DNA skade vil da ikke dø, noe som kan føre til kreftutvikling
D Bcl-2 er et protein som fører til at p53 mister sin funksjon. DNA-skade vil derfor ikke repareres,
noe som kan føre til kreftutvikling
000015f31007e5f3ad
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Alfa-helikser utgjør en viktig sekundærstruktur i proteiner, og stabiliseres av hydrogenbindinger.
Hvilken av de følgende egenskapene vil best karakterisere hydrogenbindingene i slike alfa-helikser?
A

De forekommer mellom elektronegative grupper i aminosyrenes sidekjeder
Feil. Hydrogenbindinger forekommer ikke mellom elektronegative grupper
B X De ligger nært parallelt med heliksens sentralakse
Riktig. Hydrogenbindinger mellom N- og O-atomer i heliksens hovedkjede holder heliksen
sammen og ligger nær parallelt med sentralaksen
C De er orientert nært vinkelrett i forhold til heliksens sentralakse
Feil - de ligger orientert omtrent parallelt med sentralaksen
D De ligger konsentrert ved heliksens N- og C-terminale ender for å stabilisere disse
Feil - de ligger orientert omtrent parallelt med sentralaksen
000015f31007e5f3ad
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Familiemedlemmer med samme genetiske sykdom kan ha ulike fenotyper, slikt som vist i figuren.
Hvilket uttrykk dekker best dette fenomenet?
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A

Ekspressivitet
Ekspressivitet betyr alvorlighetsgraden eller ulikt uttrykk av fenotypen hos individer med den
samme genotypen. Det stemmer at de har ulik ekspressivitet, men de har ikke samme genotypen.
B X Antisipering
Riktig svar. Antisipering betyr tendensen til at en sykdom forverres i suksessive generasjoner. Det
gjelder i denne familien, de er yngre ved diagnose og de har alvorligere symptomer for hver
generasjon. Antisipering ses ofte ved triplett-ekspansjonssykdommer, slik en ser i denne familien.
C Mosaikk
Mosaikk ses når en person har mer enn en genetisk cellelinje, utgått fra samme befruktede
eggcelle. Dette omfatter ofte en person, og ikke flere generasjoner som vist i dette familiekartet.
D Penetrans
Penetrans angir frekvensen av hvor mange med en gitt genotype, som har en fenotype. Det betyr
om vedkommende har en sykdom eller ikke, ved en bestemt genfeil.
000015f31007e5f3ad
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Kartet viser en familie hvor de affiserte medlemmene har Waardenburg syndrom med mutasjon i PAX3
genet. Flere av de affiserte familiemedlemmene har ulike fenotyper, slikt som vist i figuren.
Hvilket av uttrykkene dekker best dette fenomenet?
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A

Penetrans
Penetrans angir frekvensen av hvor mange med en gitt genotype, som har en fenotype. Det betyr
om vedkommende har en sykdom eller ikke, ved en bestemt genfeil.
B Mosaikk
Mosaikk ses når en person har mer enn en genetisk cellelinje, utgått fra samme befruktede
eggcelle. Dette omfatter ofte en person, og ikke flere generasjoner som vist i dette familiekartet.
C Antisipering
Antisipering betyr tendensen til at en sykdom forverres i suksessive generasjoner. Det gjelder
ikke i denne familien. I den eldste generasjonen (I) har mor alle de ulike fenotypene
(symptomene) som sykdommen gir. Antisipering ses ofte ved triplett-ekspansjonssykdommer.
D X Ekspressivitet
Riktig svar. Ekspressivitet betyr alvorlighetsgraden eller ulikt uttrykk av fenotypen hos individer
med den samme genotypen.
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I våre celler har vi 22 autosomale kromosompar og ett kjønnskromosompar. Disse kan vi se som «
staver» i mikroskop bare i en del av cellesyklus. I hvilken del er dette?
A Mitosen
B X Metafasen
Mest korrekt
C S-fasen
D Interfase
000015f31007e5f3ad
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I tynntarmen finnes det spesifikke transportmolekyler i tarmepitelcellene som hjelper glukose i å
passere gjennom cellemembraner. Hvilket av utsagnene nedenfor er den riktigste beskrivelsen av
hvordan opptaket av glukose skjer?
A X Glukose blir tatt opp fra tarmlumen til epitelcellene ved at transporten gjennom cellemembranen
koples til diffusjonen av natriumioner i en såkalt symport.
Glukose blir tatt opp i tarmepitelcellene selv om konsentrasjonen av glukose i tarmlumen er lavere
enn inne i cellene ved at transporten er koplet til import av natrium gjennom et felles
transportmolekyl, en symport. Natrium drives inn i cellene på grunn av høyere konsentrasjon i
tarmen enn inne i cellene.
B Glukose blir tatt opp fra tarmlumen til epitelcellene ved at transporten gjennom cellemembranen
er fasilitert ved diffusjon gjennom en såkalt uniport fra høy til lav glukosekonsentrasjon.
Feil
C Glukose blir tatt opp fra tarmlumen til epitelcellene ved at transporten gjennom cellemembranen
er fasilitert i en såkalt uniport under forbruk av ATP.
Feil
D Glukose blir tatt opp fra tarmlumen til epitelcellene ved at transporten gjennom cellemembranen
koples til diffusjonen av kaliumioner i en såkalt antiport.
Feil
000015f31007e5f3ad
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På 1950-tallet var det en opphetet diskusjon om hvordan DNA-replikasjonen foregikk. Et av de mest
kjente eksperimentene innen biologien ble utført av Meselson og Stahl i 1958, og ga et endelig svar på
dette. De dyrket celler i flere generasjoner i nærvær av "tungt" nitrogen (som blir inkorporert i DNA).
Deretter overførte de cellene til et nytt dyrkingsmedium med kun "lett" nitrogen. Etter en celledeling i
det nye mediet, isolerte de DNA, og bestemte det relative innholdet av "tungt" og "lett" nitrogen ved
ultrasentrifugering. Hva var dette forholdet etter en celledeling i det nye mediet?
A

DNAet inneholdt kun "tungt" nitrogen
Feil. Da ville det ikke ha foregått DNA syntese overhodet
B Forholdet mellom "tungt" og "lett" DNA var 1:3
Feil. Dette forholdstallet ble observert etter to celledelinger,
C DNAet inneholdt kun lett nitrogen
Feil. Alt DNAet vil ikke kunne skiftes ut i løpet av kun en cellegenerasjon
D X Forholdet mellom "tungt" og "lett" DNA var 1:1
Dette er riktig, og samsvarer med semikonservativ replikasjon, hvor en ny DNA-tråd syntetiseres
på hver av de gamle trådene
000015f31007e5f3ad
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Ved kromosomfordelingsfeil skjer dette oftest ved «non-disjunction». I hvilken spesifikk fase skjer
dette?
A Meiose II
B X Meiose I
“Non-disjunction” betyr at de homologe kromosomene ikke “disjoints” (skilles), dvs meiosen I
C Metafasen
D Meiotisk interfase
000015f31007e5f3ad
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I en bestemt kjemisk reaksjon der stoffene A og B reagerer med hverandre og danner produktet AB vil
det etter en tid instille seg en likevekt mellom konsentrasjonene av A, B og AB. Hvordan vil en plutselig
dobling av konsentrasjonen av A påvirke konsentrasjonene av B og AB når ny likevekt i reaksjonen har
inntrådt?
A

Konsentrasjonen av B vil øke, mens konsentrasjonen av AB vil minke
første del riktig, men andre del feil
B Konsentrasjonen av både B og AB vil øke
Konsentrasjonen ved den nye likevekten av AB vil øke og for å få likevekt (karakteristisk for
reaksjonen) må derfor også konsentrasjonen av B øke
C X Konsentrasjonen AB vil øke mens konsentrasjonen av B vil minke
første del riktig men andre del feil
D Hvis AB omdannes i neste reaksjon vil konsentrasjonen av B avta.
meningsløst som svar på spørsmålet
000015f31007e5f3ad
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Et primært RNA transkript gjennomgår flere modifikasjoner før det framstår som et «modent» mRNA
molekyl.
Hvilket utsagn under er ikke korrekt?
A

Det modne mRNA-molekylet har fått en Poly-A hale addert til 3’-enden
Det stemmer, og derfor er ikke dette rett svaralternativ
B Det modne mRNA-molekylet har fått en 7-metylguanosin “cap” addert til 5′-enden
Det stemmer, og derfor er ikke dette rett svaralternativ
C I det modne mRNA-molekylet finner vi ingen sekvenser som korresponderer til introns
Det stemmer, et modent mRNA inneholder sekvenser som korresponderer til exons, + en poly-A
hale. Så derfor er ikke dette rett svaralternativ.
D X I det modne mRNA-molekylet har alle utranslaterte deler blitt fjernet
Det stemmer ikke, og derfor er det rett svaralternativ. et modent mRNA kan inneholde både 5' og
3' utranslaterte regioner (UTR)
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Starten på hvert Okazakifragment blir dannet i form av en kort RNA-sekvens. Hvilket enzym er
ansvarlig for dannelse av denne sekvensen?
A X Primase
Riktig svar
B Eksonuklease
Feil. Eksonukleaser "tygger" opp nukleinsyre fra en av endene
C DNA gyrase
Feil. Gyraser er involvert i å løse opp over/undertvinning av DNA
D DNA ligase
Feil. DNA ligaser kan danne kovalente bindinger mellom to (5'- og 3'-) ender i DNA
000015f31007e5f3ad

63
Under langvarig faste vil kroppen etter ei tid ikke lenger greie å lage nok glukose til å forsyne hjernen
med nok energi. Hjernen kan da bruke av en alternativ energikilde. Hvilken er det?
A X Ketonlegemer
Ketonlegemesyntesen øker ved økt tilførsel av fettsyrer til leveren, slik det blant annet skjer under
sult. På grunn av utilstrekkelig nivå av oxaloacetat, vil ikke fettsyrene kunne gå inn i
sitronsyresyklus, men blir omdannet til ketonlegemer.
B Fettsyrer
C Triglycerider
D Fosfolipider
000015f31007e5f3ad
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Kromosomundersøkelse er vanlig ved utredning av par som ikke kan få barn. I noen tilfeller finner man
en balansert translokasjon hos den ene i paret.
Hva innebærer dette?
A

Det mangler et lite kromosomsegment
Dette er en delesjon
B X To distale kromosomsegment fra hvert sitt kromosom har byttet plass
Balanserte translokasjoner er gjensidig utveksling av kromosomsegmenter uten tap eller tillegg av
kromosommateriale.
C Deler av ett kromosom er snudd 180 grader rundt (dette oppstår ved brudd på to steder i ett
kromosom og at det kromosomfragmentet som frigjøres innsettes i motsatt retning)
Dette er en inversjon
D Et ekstra og overtallig kromosomsegment er funnet
Dette kalles en duplikasjon
000015f31007e5f3ad
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Myosin er et motorprotein som binder til en bestemt type filament. Hvilken type filament er dette?
A X Aktinfilamenter
Myosin binder til aktinfilamenter. Myosin I I beveger et aktinfilament, en vesikkel eller membran
langs et aktinfilament. Myosin II trekker aktinfilamenter i motsatt retning langs hverandre og er
grunnlaget for muskelkontraksjon.
B Nevrofilamenter
Nevrofilamenter er en type intermediære filament og binder ikke motorproteiner
C Mikrobtubuli
kinesiner og dyneiner er motorpoteiner på mikrotubuli
D Vimentin
Vimentin er en type intermediære filament og binder ikke motorproteiner
000015f31007e5f3ad
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Amfipatiske molekyler utgjør en betydelig andel av plasmamembranens bestanddeler. Kolesterol er et
slikt molekyl, og strukturen til dette steroidet er vist nedenfor.
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Hva innebærer det at et molekyl er amfifatisk?
A At molekylet er hydrofilt
B X At molekylet både har en hydrofil og hydrofob del
I kolesterol utgjør den polare -OH-gruppen den hydrofile delen, og upolare hydrokarbonkjeden
den hydrofobe delen. Strukturen gjør at kolesterol passer godt inn i plasmamembranen, der den
hydrofile delen vender utover mot miljøet og innover mot cytosol, mens den hydrofobe delen
vender innover i membranen.
C At molekylet er hydrofobt
D At molekylet er nøytralt i den forstand at det verken tiltrekkes eller frastøtes av vann.
000015f31007e5f3ad
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Mukolipidose er en medfødt sykdom som skyldes mangel på et enkelt protein. Denne mangelen fører
til at proteiner som skulle vært i lysosomer blir skilt ut av cella. I hvilken organelle har dette proteinet
sin viktigste funksjon?
A Lysosomer
B X Golgi
I golgi-apparatet sorteres proteiner slik at de sendes til rett sted (til en organelle eller ut av cella).
Proteiner som skal til lysosomer binder til mannose-6-fosfat reseptor i golgi, og vesiklene sendes
dit. Pasienter med mukolipidose (I cell disease) mangler et protein i Golgi som skal merke
proteiner som skal sendes til lysosomet.
C Mitokondrier
D Endoplasmatisk retikulum (ER)
000015f31007e5f3ad
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Nedenfor er en av filament-typene i cytoskjelettet avbildet. Denne typen filament tjener blant annet en
viktig rolle i M-fasen av cellesyklus, i tillegg til å inngå i cilier og flageller.
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Hvilken type filament er avbildet?
A

Aktinfilamenter
Aktinfilamenter er ikke bygget opp i en rørform.
B Intermediære filamenter
Intermediære filamenter er ikke bygget opp i en rørform, snarere som en wire hvor filamenter
bestående av fibrøse proteiner er tvunnet sammen.
C X Mikrotubuli
Mikrotubuli gjenkjennes av rørstrukturen og av dimerstrukturen som består av α- og β-tubulin.
Mikrotubuli danner den mitotiske spindelen i celledelingen (M-fasen i cellesyklus) og bygger opp
cilier og flageller. I tillegg til dette er mikrotubuli vitkige transportlinjer i cellen, som motorproteiner
beveger seg langs.
000015f31007e5f3ad

69
Hvilket av sjekkpunktene i cellesyklus er hovedsjekkpunktet for vekstsignaler fra omgivelsene?
A M/G1-sjekkpunktet
B Metafase-til-anafase-sjekkpunktet
C X G1/S-sjekkpunktet
Hovedsjekkpunktet for ytre stimuli som driver cellesyklus er G1/S, dvs i slutten av G1-fase før
DNA-syntese starter. Ekstracellulære vekstsignaler vil via intracellulær signaltransduksjon (f.eks
MAPK-veien) øke uttrykket av G1/S-syklin (syklin D), som setter i gang et cellulært program for
celledeling.
D G2/M-sjekkpunktet
000015f31007e5f3ad
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Hva er utgangspunktet for produksjon av steroidhormoner?
A
B
C
DX

Aminosyren tyrosin
Korte peptidkjeder
Testosteron
Kolesterol
Steroidhormonene kan deles inn i tre klasser, kjønnshormoner, mineralkortikoider og
glukokortikoider. Alle klassene produseres utfra kolesterol, enten i binyrebarken eller i gonader og
testikler (og placenta).
000015f31007e5f3ad
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Nerveimpulser (aksjonspotensiale) er signaler som blant annet stimulerer sammentrekning av
muskelceller ved at Na+/K+ pumpen aktiveres. Hvilket utsagn er i denne sammenheng riktig i
forbindelse med aktivering av Na+/K+-transporten?
A

Fordi Na+ transporteres ut samtidig som K+ transporteres inn i cellen vil nettoforbruket av energi
være null.
B Ved transport av ladde partikler (Na+ og K+ atomer) benyttes energi som er lagret i den
elektrokjemiske gradienten.
C Ionene transporteres med konsentrasjonsgradienten og behøver derfor ikke energi.
D X Ionene transporteres mot konsentrasjonsgradienten, og energi i form av ATP benyttes.
Muskelstimulering har behov for energi i form av ATP frdi transporten av ioner foregår mot
konsentrasjonsgradienten. Derimot går sekundær aktiv transport (som gjenoppretter cellens
hviletilstand) med gradienten og energi er ikke nødvendig.
000015f31007e5f3ad
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Skjelettet remodelleres hele livet i et komplekst samspill mellom ulike celler i beinet.
Hvilket av følgende utsagn er mest riktig?
A

RANK-ligand har en viktig funksjon i å hemme dannelsen av osteoklaster
Feil, RANK-ligand fremmer dannelsen av osteoklaster.
B RANK har en viktig funksjon i å hemme dannelsen av osteoblaster
Feil. Reseptoren RANK finnes i hovedsak på osteoklastene og stimulerer dannelsen av disse
cellene.
C X Osteoblaster har en overordnet rolle i reguleringen av beinremodellering
Riktig
D Osteoklaster har en overordnet rolle i reguleringen av beindannelse
Feil. Av osteoblaster og osteoklaster er det de førstnevnte som later til å ha en mer overordnet
regulerende funksjon.
000015f31007e5f3ad

73
Heparin er et viktig molekyl for bl.a. regulering av blodkoagulasjon.
Til hvilken av molekylklassene nedenfor hører heparin?
A Glykoproteiner
B X Glykosaminoglykaner
Heparin er et rent karbohydratmolekyl uten kovalent binding til et protein eller et lipid.
C Proteoglykaner
D Lipoproteiner
000015f31007e5f3ad
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Vi forsøker ofte å trekke et prinsipielt skille mellom medisinsk forskning og behandling. Hva består
egentlig dette skillet i?
A X Forskning har fokus på kunnskapsgenerering, mens behandling har fokus på nytte for pasienten.
Riktig. Det er dette man mener er det prinsipielle skillet. Selv om pasienter kan ha nytte av å
delta forskning, så står det likevel fast at det primære målet for forskningen er å etablere ny
kunnskap.
B Behandling har gode intensjoner, mens forskning kan ha tvilsomme intensjoner
Feil. Historisk er det et visst belegg for at forskere har ofret enkeltindivider på fellesskapets alter.
Men intensjonene på forskningens og samfunnets vegne kan ha vært gode. Og det finnes også
en rekke behandlere med dårlig menneskesyn og dårlige intensjoner.
C Forskning kan være riskofylt i motsetning til behandling.
Feil. Forskning, så vel som behandling, kan innebære risiko
D Behandling foretas av leger, mens forskning gjøres av andre grupper
Feil. Også leger kan selvsagt være forskere
000015f31007e5f3ad
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Medisinsk forskning og klinisk praksis er begge samtykkebaserte praksiser. Men bare i medisinsk
forskning kreves et skriftlig samtykke.
Hvorfor er det slik?
A

Fordi medisinsk forskning har en ukjent risiko i motsetning til klinisk behandling som har kjent
risiko
All forskning innebærer et element av noe ukjent, men risikoen kan likevel ofte være kjent. Det er
eksempelvis ikke noe ukjent risiko ved å ta en blodprøve i forskning.
B X Fordi hovedhensikten med medisinsk forskning ikke er å gavne deltakeren, samtidig som
deltakeren er den som bærer risikoen
Ja. Poenget i behandling er at pasienten er både den som utsetter seg for mulig risiko men som
også kan dra nytte av behandlingen. I forskning er ikke hovedpoenget å gavne pasienten, men å
samle kunnskap til nytte for fremtidige pasienter. Pasienten/deltakeren utsetter seg da for risiko
som ikke er rettferdiggjort av den nytten han eller hun selv vil få. Derfor må det et sterkt samtykke
til - skriftlig - for å sikre at pasient/deltaker er klar over dette og likevel ønsker å delta.
C Fordi medisinsk forskning er farligere enn klinisk behandling og derfor må beskyttes bedre
Nei. Forskning behøver slett ikke å være farligere enn behandling. Ofte er det motsatt.
D Fordi nærkontakten med behandlende lege gjør at skriftlig samtykke er unødvendig i medisinsk
behandling men nødvendig i medisinsk forskning hvor forskerne er fjernere fra deltakerne
Forskning er ofte forbundet med distanse og behandling med nærhet. Men dette er slett ikke alltid
tilfelle: Eks finnes det mye pasientnær forskning hvor leger er involvert i forskning på egne
pasienter. Likevel er ikke nærhet å regne som et pluss for samtykke. Tvert i mot ønsker man å
unngå rekruttering gjennom nære relasjoner, og man ønsker alltid et skriftlig samtykke. Dette for å
understreke at pasienten går over til å være forskningsdeltaker.
000015f31007e5f3ad

76
"Primum, non nocere" er et latinsk uttrykk som etter manges mening uttrykker en viktig etisk kjøreregel
i medisinen. Hva betyr egentlig uttrykket?
A Først av alt, gjør godt!
B Først av alt, ikke handle urettferdig!
C X Først av alt, ikke skade!
Ja.
D Først av alt, respekter pasientens selvbestemmelse!
000015f31007e5f3ad
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Følgende kan leses i en veileder fra Helsedirektoratet: "All behandling må være til pasientens beste.
Moderne medisin gir store muligheter for å forlenge livet, men en forlengelse vil ikke være til
pasientens beste dersom behandlingen bare bidrar til å forlenge lidelse."
Hva følger fra dette etiske perspektivet, i henhold til den offisielle norske tenkningen på dette feltet?
A

Det følger at alvorlig syke pasienter bør tilbys aktiv dødshjelp
Nei, det mener "vi" ikke følger. Vi mner behandlingsbegrensning handler om noe helt annet.
B X Det følger at det kan være etisk forsvarlig å vurdere begrensning av livsforlengende behandling til
alvorlig syke pasienter
Ja dette er den offisielle følgen av premissene i inngressen
C Det følger at vi mener legen vet best hva som er til den alvorlig syke pasientens beste
Nei. Legen kan ha en sterk formening om at livsforlengende behandling skader mer enn den gjør
godt. Likevel mener vi at legens vurdering om pasientens beste, må kompletteres av pasientens
egne ønsker, verdier og preferanser. Om pasienten er sterkt opptatt av livsforlengelse, og
livskvalitetsperspektivet er underordnet, så
D Det følger at alvorlig syke pasienter ikke bør tilbys livsforlengende behandling
Nei, mye livsforlengende behandling kan gis med god livskvalitet. Og selv med nedsatt
livskvalitet, kan pasienten ønske livsforlengelse sterkt.
000015f31007e5f3ad
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Hva menes med at den norske helsetjenesten er verdistyrt?
A

Det betyr at pasientenes ulike verdier styrer helsetjenesten
Nei. Selv om vi ønsker å ha "pasientens helsetjeneste", så er likevel dette en verdimessig ramme
som er bestemt ovenfra. Pasienter kan få medbestemme og medvirke i behandlingen, men dette
etiske rammeverket er likt for alle, og ikke noe den enkelte pasient selv finner opp og bestemmer.
B X Det betyr at verdier som likhet, rettferdighet og det å gjøre godt er det man mener skal ligge til
grunn for styring av helsetjenesten
Ja det er dette vi mener med at helsetjenesten er verdistyrt.
C Det betyr at økonomiske verdier er det styrende prinsippet for helsetjenesten
Nei. Økonomi og budsjetter er slevsagt uhyre viktig overalt i helsetjenesten og setter rammene for
den aktiviteten man kan ha. Men innenfor disse rammene ønsker man å bruke ressursene slik at
de oppfyller verdien rettferdighet. De tre prioriteringskriteriene er uttrykk for hva vi mener er
rettferdig fordeling av ressursene.
D Det betyr at det satses primært på de sykdommene som er av størst verdi for samfunnet å
bekjempe
Nei. Vi legger noe annet i "verdistyrt". Og påstanden er uansett ikke korrekt. Det satses veldig
mye på pasienter i livets sluttfase utfra kriteriet om alvorlighet, uten at dette nødvendigvis er
veldig lønnsomt for samfunnet
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Hva er de tre prioriteringskriteriene helsetjenesten i dag offisielt styrer etter?
A X Nytte-, ressurs- og alvorlighetskriteriet
Ja.
B Nytte, ressurs og rettferdighetskriteriet
Nei. Ikke langt unna sannheten, men alvorlighet og ikke rettferdighet er det tredje kriteriet. Tanken
er at fokuset på alvorlighet i varetar rettferdigheten.
C Alder, ressurs og alvorlighetskriteriet
Nei. Ingen aldersdiskriminering, og her mangler også nyttekriteriet.
D Alder, nytte og alvorlighetskriteriet
Nei. Vi prioriterer ikke offisielt etter alder. Alder kan likevel være medisinsk relevant.
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Samvittighetsfrihet kan hevdes å være viktig for leger. Men hvilke betingelser tenker man bør være
tilstede for at spørsmålet skal kunne være aktuelt å diskutere?
A

handlingen må bryte med ens politiske oppfatning, den må ligge ligge i «randsonen» av det som
kan kalles medisinsk behandling, og legen må være en sentral del av årsakskjeden
Nei. Vi tenker "politisk oppfatning" ikke er et sterkt nok uttrykk for det som står på spill her.
"Alvorlige overbevisningsgrunner" er betydelig sterkere, og fanger noe som befinner seg over
bare politisk uenighet
B X handlingen må bryte med alvorlige overbevisningsgrunner, den må ligge ligge i «randsonen» av
det som kan kalles medisinsk behandling, og legen må være en sentral del av årsakskjeden
Ja. Disse tre betingelsene er man ofte enige om må være tilstede før reservasjon i det hele tatt
kan være et tema. Dermed ikke sagt at reservasjon er rettferdiggjort selv om disse tre er tilstede.
Men uten disse tre betingelsene, så er det i alle fall ingen diskusjon.
C handlingen må bryte med alvorlige overbevisningsgrunner, den må ligge ligge i «randsonen» av
det som kan kalles medisinsk behandling, og legen må ikke være en del av årsakskjeden
Nei. Poenget er at legen må være del av årsakskjeden. Ellers er det ikke noe å reservere seg mot
D handlingen må bryte med ens politiske oppfatning, den må ikke ligge ligge i «randsonen» av det
som kan kalles medisinsk behandling, og legen må være en sentral del av årsakskjeden
Nei. Handlingen må ligge i "randsonen". Vil leger reservere seg mot det som er deres
hovedaktivitet, så skulle de aldri blitt leger. Men ting som ligger langt utenfor "det man utdannet
seg til", kan åpne for en diskusjon om hvorvidt det følger av det å være lege å måtte gjøre X.
000015f31007e5f3ad
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En 38 år gammel kvinne oppsøker lege pga. smerter i høyre skulder hun har hatt i snart to måneder
uten forutgående traume. Smertene er økende, og det har tilkommet stivhet i skulderen. Ved klinsk
undersøkelse finner du forstyrret humeroscapulær rytme. Det er tidlig medbevegelighet av scapula
både ved aktiv og passiv undersøkelse ved ca 20 grader abduksjon høyre skulder, mot normale funn
ved ca 80 grader abduksjon venstre skulder.
I hvilke(n) struktur(er) i skulderen sitter sannynligvis årsaken til plagene?
A X Ledd eller leddkapsel
Forstyrret humeroscapulær rytme med tidlig medbevegelighet av scapula ved abduksjon i
skulderleddet indikerer at det foreligger en sykdomstilstand i de passive strukturene, vanligvis i
ledd eller leddkapsel (artritt, artrose eller kapsulitt)
B Bursa / slimpose
Mindre riktig. Ved en sykdomstilstand i det som regnes som de aktive strukturene (bursa, sene,
muskel) vil det vanligvis være normal medbevegelighet av scapula ved abduksjon ved passiv
testing
C Rotatorcuff
Mindre riktig. Ved en sykdomstilstand i det som de aktive strukturene (bursa, sene, muskel) vil det
vanligvis være normal medbevegelighet av scapula ved abduksjon ved passiv testing
D Plexus brachialis
Mindre riktig. Ved en sykdomstilstand som påvirker innervasjonen vil det vanligvis være normal
medbevegelighet av scapula ved abduksjon ved passiv testing
000015f31007e5f3ad
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Du har fått følgende svar på en MR undersøkelse: «Degenerative forandringer med påleiringer i
fasettleddene (bueleddene) i området fra L3 til L5».
Hvilket av svaralternativene nedenfor er det mest sannsynlige når det gjelder hvilken struktur som kan
påvirkes?
A

Tranghet i canalis spinalis med fare for kompresjon av nerverot
Galt, ikke tranghet i canalis spinalis.
B Tranghet i foramen intervertebrale med fare for trykk på discus intervertebralis
(mellomvirvelskiven)
Galt. Discus intervertebralis ligger på motsatt side av foramen intervertebrale i forhold til
fasettleddet.
C Tranghet i canalis spinalis med fare for kompresjon av medulla spinalis
Galt. Dessuten slutter medulla spinalis ved nivå L1/L2 på en voksen person.
D X Tranghet i foramen intervertebrale med fare for kompresjon av nerverot
Korrekt
000015f31007e5f3ad
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Røntgen bildet (tatt forfra og fra siden) viser en bruddskade i nakken. Pilene peker på bruddskaden.
Hva er den anatomiske benevnelsen på skjelett strukturen som er skadd ?
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A X Dens axis C2
Dette er riktig. Dens axis, anatomisk betegnelse på en tannlignende utvekst på 2. halsvirvel
(axis), som stikker opp i og danner ekte ledd med den ovenforliggende virvelen (atlas).
B Vertebra prominens C7
C Atlas C1
D Protuberantia occipitalis externa
000015f31007e5f3ad
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Hvor stor andel av befolkningen i Norge oppgir at de har langvarige smerter i
befolkningsundersøkelser?
A
B
C
DX

5%
15 %
50 %
30%
Rundt 30 prosent av den voksne befolkningen i Norge oppgir at de har langvarig smerte (Breivik,
2006; Landmark, 2012; Rustoen, 2004)
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En pasient er innlagt i sykehuset etter et langvarig anfall med brystsmerter. Hva kreves for å stille
diagnosen akutt hjerteinfarkt ?
A

Det må foreligge et røntgenbilde av brystet som viser stort hjerte.
Feil. Røntgenbilde av brystet har ingen plass i diagnostikk av hjerteinfarkt.
B X Det må påvises stigning i blodprøve (troponin) som viser skade på hjertemuskelen.
Riktig
C Ultralyd av hjertet må vise redusert pumpefunksjon.
Feil. Ved et lite hjerteinfarkt er det ofte ingen funn ved ultralydundersøkelse.
D Det må foreligge et EKG som viser patologi
Feil. Ved små hjerteinfarkt trenger det ikke være EKG-forandringer.
000015f31007e5f3ad
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En 30 år gammel mann oppsøker deg som fastlege på grunn av tung pust. Du hører en bilyd over
hjertet og ser i EKG at QRS-kompleksene har unormalt store utslag og mistenker at han har
hypertrofi av et hjertekammer på grunn av en trang hjerteklaff.
Hvilken elektrofysiologisk hendelse i hjertet er årsaken til disse kompleksene i EKG?
A De forårsakes av repolarisering av atriene
B De forårsakes av depolarisering av atriene
C X De forårsakes av depolarisering av ventriklene
QRS-kompleksene forårsakes av depolarisering av ventrikelene
D De forårsakes av repolarisering av ventriklene
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En 77 år gammel mann har tidligere hatt hjerteinfarkt. Ekkokardiografi viser moderat redusert systolisk
funksjon. Pasienten besværes i varierende grad av tungpust og perifere ødemer. Han oppsøker deg
nå på fastlegekontoret fordi han er blitt mer tungpustet. Han er i velbefinnende i hvile, men lett fysisk
aktivitet som påkledning eller gange i lett motbakke gir utmattelse og tungpusthet.
I hvillken New York Heart Association (NYHA) funksjonsklasse befinner pasienten seg i?
A X III
Angitte symptomer er forenlig med symptomer ved lett fysisk aktivitet, tilsvarende NYHA
funksjonsklasse III.
B IV
C I
D II
000015f31007e5f3ad
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Du arbeider som lege i spesialisering ved et lokalsykehus. En 22 år gammel mann er lagt inn med en
allergisk hudreaksjon på penicillin. Ved en feil er det gitt 2 mg adrenalin intravenøst. Dette er en svært
høy dose.
Hvilke effekter vil du sannsynligvis finne på sirkulasjonssystemet og luftveiene hos pasienten?
A
B
C
DX

Lavt blodtrykk, lav hjertefrekvens og økt sekresjon i luftveier.
Lavt blodtrykk, høy hjertefrekvens og nedsatt sekresjon i luftveier.
Høyt blodtrykk, lav hjertefrekvens og nedsatt sekresjon i luftveier.
Høyt blodtrykk, høy hjertefrekvens og økt sekresjon i luftveier.
Det er en høy dose adrenalin som vil stimulere alle adrenerge reseptorer. Dette gir økt
hjertefrekvens på grunn av stimulering av sinusknuten, høyt blodtrykk på grunn av konstriksjon av
arterioler med økt perifer motstand og økt sekresjon i luftveiene på grunn av adrenerg stimulering.
000015f31007e5f3ad
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Ved bruk av ultralyd kan hjertets anatomiske strukturer fremstilles som todimensjonale bilder. Slik
fremstilling kan blant annet brukes til å måle avstand (dybde) fra utralydproben til de enkelte
anatomiske detaljer.
Hvilket utsagn er korrekt?
A

Avstanden fra ultralydproben til anatomisk detalj i bildet finnes ved å multiplisere ultralydbølgens
hastighet i vev med tid medgått fra ultralydbølgen sendes fra proben til den treffer ønsket
anatomisk detalj.
Feil, det er ikke tilstrekkelig å treffe anatomisk detalj med ultralydbølgen, man må også få
reflektert ultralydbølgen slik at ultralydapparatet registrerer tid fra utsendt til mottatt ultralydbølge.
Halvparten av den samlede tiden (dvs en vei multipliseres med ultralydbølgens hastighet i vevet)
B X Avstanden fra ultralydproben til anatomisk detalj i bildet finnes ved å multiplisere ultralydbølgens
hastighet i vev med samlet tid medgått fra ultralydbølgen sendes fra proben mot ønsket
anatomisk detalj til den er reflektert tilbake til proben delt på to.
Riktig svar.
C Avstanden fra ultralydproben til anatomisk detalj i bildet finnes ved å multiplisere ultralydbølgenes
frekvens i vev med samlet tid medgått fra ultralydbølgen sendes fra proben mot ønsket anatomisk
detalj til den er reflektert tilbake til proben delt på to.
Feil. Det er ikke av viktighet i denne sammenhengen å kjenne ultralydbølgenes aktuelle frekvens,
ultralydbølgenes hastighet i vev er uavhengig av ultralydbølgenes frekvens.
D Avstanden fra ultralydproben til anatomisk detalj i bildet finnes ved å multiplisere ultralydbølgens
hastighet i vev med tid medgått fra ultralydbølgen reflekteres fra ønsket anatomisk detalj til den er
reflektert tilbake til proben.
Feil, det er ikke tilstrekkelig å treffe anatomisk detalj med ultralydbølgen og måle reflekterte
ultralydbølger. Det er nødvendig også å kjenne tidspunktet for utsending av ultralydbølgen slik at
ultralydapparatet registrerer tid fra utsendt til mottatt ultralydbølge. Halvparten av den samlede
tiden (dvs en vei multipliseres med ultralydbølgens hastighet i vevet)
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I kroppens endotelceller dannes nitrogenoksid (NO) fra aminosyren L-arginin ved en kjemisk reaksjon
som katalyseres av enzymet endotelial nitrogenoksid syntase (eNOS).
Hvordan reagerer den glatte muskulaturen i normal karvegg når eNOS er blokkert ved hjelp av
stoffet L-NAME (en kompetitiv hemmer av enzymet)?
A

Den endotelmedierte relaksasjonen ved å gi acetylkolin er økt.
Feil. Den endotelmedierte relaksasjonen ved å gi acetylkolin medieres av NO og avhenger av
eNOS. Den relakserende effekten av acetylkolin er redusert ved hemming med L-NAME.
B Den endoteluavhengige relaksasjonen ved å gi acetylkolin er redusert.
Feil. Den endoteluavhengige effekten av acetylkolin er kontraksjon av glatte muskelceller, ikke
relaksasjon.
C X Den endotelmedierte relaksasjonen som vanligvis gir reaktiv hyperemi, er redusert.
Riktig svar. Den endotelmedierte relaksasjonen som vanligvis gir reaktiv hyperemi, medieres av
NO som dannes ved hjelp av eNOS. Når enzymet er hemmet, reduseres reaksjonen.
D Den endotelmedierte relaksasjonen som vanligvis gir reaktiv hyperemi, er økt.
Feil. Se fasit.
000015f31007e5f3ad
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En tenåring besvimer når han ser sitt eget blod i reagensrør under prøvetaking. Han er blek og klam i
huden, og pulsen er svak.
Hva er den mest sannsynlige forklaringen på at hjernen ikke får nok oksygen i denne
situasjonen?
A

Redusert sympatisk aktivitet fører til bradykardi og redusert minuttvolum.
Feil. Redusert sympatisk aktivitet alene gir ikke så uttalt bradykardi at det fører til betydelig
blodtrykksfall.
B X Økt parasympatisk aktivitet i fører til bradykardi og redusert minuttvolum.
Riktig. Økt vagusaktivitet gir uttalt bradykardi, reduserer hjertets minuttvolum og kan gi kraftig
blodtrykksfall.
C Redusert sympatisk aktivitet fører til kardilatasjon i hud og innvoller og senker dermed blodtrykket.
Feil. Under vanlige forhold kan redusert sympatisk aktivitet gir kardilatasjon, særlig i
hudsirkulasjonen, men ikke så kraftig at det fører til betydelig blodtrykksfall.
D Økt parasympatisk aktivitet fører til endotelmediert dilatasjon av kapasitetskar og blodtrykksfall.
Usannsynlig. Den endotelmedierte vasodilatasjonen i systemkretsløpet har vanligvis liten
betydning, unntatt ved reaktiv hyperemi.
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Den markerte primærefflorescensen på bildet er 1,5 cm i diameter. Hvilken primærefflorescens er
dette?
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A Vesikkel
B X Bulla
Riktig. En bulla er en ansamling av serøs væske med størrelse over 0,5 cm i diameter
C Papel
D Pustel
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Epidermis kalles også overhuden.
Hvilke celler finnes vanligvis i dette hudlaget?
A X Keratinocytter, melanocytter, immunceller.
Ja, dette er riktig svar.
Ref: Dermatology, 4th edition, Bologna et al. Kapittel 2.
B Keratinocytter, erytrocytter, immunceller.
Nei, erytrocytter finnes vanligvis ikke i epidermis.
C Keratinocytter, fibroblaster, erytrocytter.
Nei, fibroblaster og erytrocytter finnes vanligvis ikke i epidermis.
D Keratinocytter, fibroblaster, immunceller.
Nei, fibroblaster finnes vanligvis ikke i epidermis.
000015f31007e5f3ad

94
Til hvilke celler overføres melanin etter at det er blitt produsert?
A Langerhanscellene
B Erytrocyttene
C X Keratinocyttene
Riktig. Melanin produseres i melanocyttene og overføres til keratinocyttene. Kilde: Forelesningen
Pigmentering
D Melanocyttene
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En mann (18 år) satser alt på å slå rekorden sin i høydehopp og har drevet intens
spensttrening flere timer daglig den siste uken. Han våkner om morgenen og er hoven,
rød og varm over høyre akillessenefeste. Området er veldig ømt å berøre. Han kan gå,
men det gjør vondt å sparke fra.
Hva er den viktigste forklaringen på hevelsen?
A
B

Det er vekst av bindevevsceller i senefestet som tilpasning til økt belastning
Det er skade av senen med blødning ut i vevet
Kan være mikrorifter, men ikke så mye blødning at dette er mest sannsynlige forklaring.
C X Det er blitt akutt betennelse med økt kapillærlekkasje
Fasit: Mer overordnet og omfattende svar enn de delvis riktige alternativene. Dette er også
forutsetningen for at nøytrofile kan vandre ut i vevet.
000015f31007e5f3ad

96
Interleukin-8 (IL-8) er en viktig kjemotaktisk faktor for nøytrofile granulocytter.
Hvordan responderer nøytrofile når celler på et skadested skiller ut IL-8?
A X De vandrer til skadestedet
Eneste svar som definerer hva kjemotakse er, og dette er hovedeffekten av IL-8 på nøytrofile.
Studentene i 1B har ikke lært mye om IL-8, men skal kunne definere kjemotakse som ledd i akutt
inflammasjon
B De fagocytterer cellene som skiller ut IL-8
C De starter en akutt betennelse
D De skiller ut pyrogener som fører til feber
000015f31007e5f3ad
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Når vi utfører en spirometri framkommer den såkalte flow-volum kurven.
Hva kan leses direkte av denne?
A

Forsert ekspiratorisk volum etter 1 sekund (FEV1)
Nei. Framkommer ikke direkte, regnes ut vha software i spirometriprogrammet
B Total lungekapasitet (TLK)
Nei, den kan ikke måles ved spirometri. Det må da gjøres pletysmografi
C Ratio mellom FEV1 og FVC (FEV1/FVC)
Nei. Framkommer ikke direkte, regnes ut vha software i spirometriprogrammet
D X Forsert vitalkapasitet (FVK, engelsk FVC)
Korrekt. Avleses direkte av den horisontale aksen av flow-volumkurven
000015f31007e5f3ad
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Minuttventilasjonen er produktet av tidevolum og repirasjonsfrekvens (antall åndedrag per minutt). Vi
har ulike pustemønstre i ulike situasjoner. Vi tenker oss at en person begynner å puste raskere (dvs
respirasjonsfrekvensen øker) mens minuttventilasjonen holdes uendret.
Hvilken konsekvens vil dette vil ha for innholdet av gasser i blodet?
A
B

Det utvikles både hyperoksemi (dvs høyere PaO2) og hyperkapni (høyere PaCO2).
Det utvikles hypoksemi (dvs lavere PaO2) i større grad enn hyperkapni (dvs høyere PaCO2).
Feil. Så lenge minuttventilasjonen er konstant, PO2 påvirker mindre enn PCO2. Kfr forklaring til
riktig svar. Økt dødrom påvirker pCO2 i større grad enn pO2
C Det utvikles både hypokapni (dvs lavere PaCO2) og hypoksemi (lav PaO2). .
D X Det utvikles hyperkapni (dvs høyere PaCO2) i større grad enn hypoksemi (lavere PaO2)..
Riktig svar. Når minuttvolumet holdes konstant, betyr det at tidevolumet per åndedrag blir lavere
ved økt frekvens. Dødrommet utgjør et konstant volum ved hvert hvert innpust, og da blir totalt
dødvolum (produkt av dødvolum per åndedrag og respirasjonsfrekvensen) høyere og vil således
utgjøre en større andel av det konstante minuttvolumet. Det fører til dårligere utlufting av CO2
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Under gitte fysiologiske forhold skjer en såkalt høyreforskyvning av dissosiasjonskurven for oksygen
(oksyhemoglobinets dissosiasjonskurve).
Hva vil dette føre til?
A Det blir lettere å avgi karbondioksid fra lungekapillærene til alveolene
B X Det blir lettere å avgi oksygen fra blodet til perifert vev
Ret svar: Høyreforskyvning av dissosiasjonskurven gir lettere avgift av oksygen til perifert vev,
dvs oksygen spaltes lettere fra i oksyhemoglobinkomplekset. Det vil ved en gitt PaO2 vil bli en
lavere SaO2 ved høyreforskyvning (framgår av å betrakte kurven).
C Det blir lettere å ta opp oksygen fra alveolene til lungekapillærene
D Det blir vanskeligere å avgi oksygen fra blodet til perifert vev.
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Høyt trykk i lungekretsløpet er en patofysiologisk tilstand som over tid er uhensiktsmessig, men som i
første omgang er et ledd i en autoreguleringsprosess
Hva er viktigste stimulus til dette?
A Lav pH i lungekretsløpet
B Lavt partialtrykk av oksygen i lungekretsløpet
C X Lavt partialtrykk av oksygen i alveolene
Dette er riktig svar
D Høyt partialtrykk av karbondioksid i lungekretsløpet
000015f31007e5f3ad
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Minuttventilasjonen er produktet av tidevolum og repirasjonsfrekvens (antall ånderdrag per minutt). Vi
har ulike pustemønstre i ulike situasjoner. Vi tenker oss at en person begynner å puste raskere (dvs
respirasjonsfrekvensen øker) mens minuttventilasjonen holdes uendret.
Hvilke konsekvenser vil dette ha for ventilasjons-perfusjonsforholdet?
A X Der oppstår økt dødromsventilasjon
Riktig svar. Når minuttvolumet holdes konstant, betyr det at tidevolumet per åndedrag blir lavere
ved økt frekvens. Dødrommet utgjør et konstant volum ved hvert hvert åndedrag, og da blir totalt
dødvolum per tidsenhet, f eks per minutt, (produkt av dødvolum per åndedrag og
respirasjonsfrekvensen) høyere
B Der oppstår økt shunting
C Der oppstår redusert shunting
D Der oppstår redusert dødromsventilasjon
000015f31007e5f3ad
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Ventilasjonen er vanligvis ikke viljestyrt.
Hva er viktigste faktor som stimulerer denne?
A
B
C
DX

Lavt nivå av oksygen (O2) i blodet
Lavt nivå av oksygen (O2) i alveolene
Høyt nivå av karbondioksid (CO2) i alveolene
Høyt nivå av karbondioksid (CO2) i blodet
Dette er viktigste stimulus for økt ventilasjon/karbondioksid er viktigste regulator av ventilasjonen
000015f31007e5f3ad
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Jern er et viktig mineral som absorberes i tynntarmen.
I hvilken form tas jern hovedsaklig opp i enterocyttene, og hva er den viktigste reguleringen av
dette?
A Som fritt Fe2+ og Fe3+, mengden jern i enterocytten
B Som heme, mengden jern i maten
C X Som heme og fritt Fe2+, mengden jern i enterocytten
Jern i kosten finnes som Fe3+ (~90%) bundet til organiske molekyl eller heme-jern bundet til
globiner (kjøtt, fisk, innmat). Absorpsjon hovedsaklig i duodenum, men kan skje i hele tynntarm –
enten som heme-jern eller som Fe2+. Fe3+ må reduseres til Fe2+ før opptak av blant annet
enzymet ferrireduktase i mikrovilli. Hepcidin produseres i leveren ved høy transferrinmetning (med
jern) i blodet, hepcidin hemmer eksporten av jern ut av enterocytten til blodet ved å binde til
transportproteinet ferroportin i den basolaterale delen av cellen og gi internalisering av denne.
Dette gir økt intracellulært jern som så gir redusert syntese av transportproteinet for jern (fe2+)
inn i enterocyttene. Da hjelper det ikke om mengden jern i maten er høy.
D Som heme og fritt Fe3+, mengden jern i maten
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104
Ved svelging relakseres nedre øsofageale sfinkter (LES) omtrent straks, før den peristaltiske bølgen
kommer frem.
Hvordan forklarer vi dette?
A

Rask signaloverføring i det enteriske nervesystemet til LES
Skjer ikke i øsofagus, ikke utviklet ENS i orale halvdel
B Rask signaloverføring gjennom glatt muskulatur til LES
Eksisterer ikke (ikke glatt muskulatur i øvre øsofagus)
C Hormonell signalering fra endokrine celler i svelget til LES
Ikke eksisterende mekanisme
D X Lang vagovagal refleks fra svelg via hjernestammen til LES
Riktig svar, grunnleggende mekanisme i reguleringen av øsofagusmotilitet
000015f31007e5f3ad
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En pasient med kjent kronisk pankreatitt (som har ødelagt omtrent hele pankreas) kommer med
fettaktig diarre, og du mener dette skyldes manglende pankreasenzymer. Du gir tilskudd av disse uten
effekt, men når du kombinerer med en kraftig hemmer av magesekkens syreproduksjon blir pasienten
bra i løpet av noen dager.
Hva er forklaringen?
A

Sekresjonsvolumet av magesaft går ned
Riktig nok, men uten betydning her
B Gastrinøkning etter syrehemming stimulerer gallesekresjonen
Finnes ikke noen slik mekanisme
C X Pankreasenzymene ble ødelagt av magesyren
Riktig forklaring. Normalt skal enzymer fra pancreas komme ut i et miljø hvor magesyren er
nøytralisert av bikarbonat fra pankreas, men når kjertelen er destruert fungerer ikke denne
mekanismen
D Syrehemmende medikamenter stimulerer gallesekresjonen direkte
Finnes ingen slik effekt
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En 37 år gammel mann som har hatt Crohns sykdom (en kronisk betennelsestilstand som kan ramme
hvor som helst i mage- tarmsystemet) i 19 år, er blitt operert med fjerning av distale ileum og caecum.
Han kommer med anemi og du finner ut at han mangler vitamin B12.
Hva er den mest sannsynlige forklaringen?
A X Vitamin B12 absorberes ikke etter operasjonene
Med vanlige mengder tilført vitamin B12 er opptaket avhengig av at distale ileum er intakt, riktig
svar i denne situasjonen.
B Vitamin B12 forbrukes i betent slimhinne
Dette eksisterer ikke
C Vitamin B12 ødelegges av tarmens betennelsesceller
Dette eksisterer ikke
D Vitamin B12 forbrukes av tynntarmsbakterier
Riktig nok ved visse helt spesielle tilstander, men det er ikke noen sannsynlig forklaring her
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Fordøyelsesenzymet pepsin skilles ut som et proenzym.
Hvor skjer denne utskillelsen?
A X I mageslimhinnen
Pepsinogen produseres av hovedceller ("chief cells") i corpusdelen av mageslimhinnen. Kilde:
Sleisenger and Fordtran's "Gastrointestinal and Liver Diseases", 8. utgave 2006, kap 97. Vander's
"Human Physiology, 11. utgave 2008, kap 15.
B Fra pankreas
C I duodenumslimhinnen
D Fra spyttkjertler
000015f31007e5f3ad
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Cholecystokinin frigjøres når man inntar føde, og kontraherer galleblæren samtidig som
pancreaskjertlene (acini) stimuleres til å skille ut fordøyelsesenzymer.
Hvorfor er det gunstig for fordøyelsesprosessen at galleblære og acini aktiveres samtidig?
A

Gallesalter aktiverer proenzymer fra pancreas som spalter proteiner
Feilaktig svar, minimal effekt av gallesalter på aktiveringen av proenzymer.
B Bilirubin aktiverer proenzymer fra pancreas som spalter proteiner
Bilirubin har ingen effekt på pancreatiske proenzymer
C X Gallesalter emulgerer fett for optimal effekt av lipase
Riktig svar, og det funksjonelle aspektet ved dette er at samtidig lipasesekresjon og emulgering
av fett via gallekomponenter gir maksimal lipaseaktivitet
D Bilirubin emulgerer fett for optimal effekt av lipase
Bilirubin har ingen fettemulgerende effekt
000015f31007e5f3ad
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Hvilemembranpotensialet til en nervecelle er negativt (ca. -70mV). Under et aksjonspotensial
depolariseres membranen. Membranpotensialet blir sterkt positivt og nærmer seg likevektspotensialet
til Na+.
Hva kommer det av?
A

Natrium-kalium-pumpen fører 3 Na+-ioner inn i cellen og 2 K+-ioner ut
Natrium-kalium-pumpen har ingenting med oppbyggingen av aksjonspotensialet å gjøre. Etter
aksjonspotensialet, når cellen har høyere konsentrasjon av Na+-ioner og lavere konsentrasjon av
K+-ioner enn vanlig, pumper den 3 Na+-ioner ut av cellen og 2 K+-ioner inn for å gjenopprette
den originale Na+/K+-balansen.
B Spenningsregulerte K+-kanaler åpnes og slipper K+-ioner inn i cellen
K+-kanaler åpnes ikke før aksjonspotensialet er oppnådd, og da strømmer K+-ionene ut av
cellen, ikke inn.
C Spenningsregulerte Na+-kanaler åpnes og slipper Na+-ioner ut av cellen
Spenningsregulerte Na+-kanaler åpnes og slipper Na+-ioner inn i cellen, ikke ut.
D X Membranen blir mer permeable for Na+-ioner enn for K+-ioner
Riktig. Når Membranpotensialet overskrider en terskelverdi (ca. -55 mV), aktiveres
spenningsstyrte Na+-kanaler. Na+-ioner strømmer inn i cellen med en elektrokjemisk gradient og
depolariserer raskt cellemembranen. De spenningsstyrte Na+-kanalene som åpnes gjør at
membranen blir mye mer permeabel for Na+-ioner enn for K+-ioner. Som en følge nærmer
membranpotensialet seg likevektspotensialet for natrium (+59 mV). Natriumkanalene stenges
igjen etter en kort periode med depolarisering. Når de lukkes, kan de ikke åpnes igjen med det
første, selv om membranpotensialet er høyere enn terskelspenningen. Et aksjonspotensial
etterfølges derfor av en absolutt refraktær periode hvor cellen er upåvirkelig. Når Na+-kanalene
lukkes, åpnes spenningsregulerte K+-kanaler og K+-ioner strømmer ut av cellen. Siden disse
kanalene lukkes noe tregere enn Na+-kanalene, etterfølges aksjonspotensialet av en
etterhyperpolariseringen før hvilemembranpotensialet gjenfinnes.
Kilde: Sand, O., Saastad, Ø. V., Haug, E. (2014). Menneskets Fysiologi (2. utgave, 1. opplag). [s.
111-130]. Oslo: Gyldendal Akademisk.
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Membranpotensialet til en nervecelle er -60 mV. Anta at dette er cellens hvilemembranpotensial.
Hva skjer med membranpotensialet dersom det åpner seg et betydelig antall K+-kanaler?
A X Membranen hyperpolariseres
Åpning av K+-ionekanaler vil øke permeabiliteten for K+ og medføre hyperpolarisering.
Membranpotensialet vil da nærmere seg likevektspotenisalet for K+ og bli mer negativt enn
hvilemembranpotensialet.
B Membranen repolariseres
Åpning av K+-kanaler er viktige for repolariseringen i forbindelse med et aksjonspotensial.
Repolariseringen skjer etter depolariseringen i forbindelse med et aksjonspotensial.
C Membranpotensialet ender seg ikke
Hvilemembranpotensialet er ikke det samme likevektspotensialet til K+: K+ er viktist for en
nervecelles hvilepotensial, men cellemembranen er også noe permeabilitet for Na+.
D Membranen depolariseres
Åpning av Na+-kanaler, Ca2+-kanaler eller non-selektive kationkanaler vil gi strøm av positive
ioner inn cellen og medføre depolarisering
000015f31007e5f3ad
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Hvilken type ionekanaler generer eksitatoriske postsynaptiske potensiale i den
nevromuskulære overgangen?
A X Nikotinreseptorer
Acetylkolinreseptorer av nikotintype er nonselektive kationkanaler. Binding av acetylkolin til denne
type reseptoren vil gi åpning av ionekanalen og et eksitatorisk postsynaptisk potensial
B Spenningsstyrte Na+-kanaler
Grunnlaget for aksjonspotensialet er spenningsstyrte Na+-kanaler. Ved tilstrekkelig depolarisering
av membranen, f.eks. ved tilstrekkelig summasjon av eksitatoriske postsynaptiske potensialer, vil
disse kanalene åpnes slik at det generes et aksjonspotensial.
C AMPA-reseptorer
Denne ionotrope reseptoren er den vanligste glutamatreseptoren i sentralnervesystemet, men
finnes ikke i den nevromuskulære overgangen
D Spenningsstyrte kationkanaler
De eksitatoriske postsynaptiske potensialene generes av kationkanaler, men disse er ligandstyrte
og ikke spenningsstyrte
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Et aksjonspotensial starter ved en lavtrykksmekanoreseptor i huden.
Hva slag ionekanaler genererer dette potensialet?
A
B
C
DX

Spenningsstyrte Ca2+-kanaler
Spenningsstyrte K+-kanaler
Spenningsstyrte Cl--kanaler
Spenningsstyrte Na+-kanaler
Grunnlaget for aksjonspotensialet er spenningsstyrte Na+-kanaler. Dette gjelder også for
aksjonspotensialer som går i afferente sensoriske nervefibre.
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En 71 år gammel mannlig pasient blir innlagt på ortopedisk avdeling etter henvisning fra sin fastlege.
Han har over lengre tid slitt med kneplager, og har de siste månedene hatt sterke smerter. Mannen
halter og gangfunksjonen er merkbart nedsatt. Bildene nedfor viser røntgenbilder av venstre kneledd.
Bildet til venstre viser kneleddet i ro forfra, og det til høyre viser kneleddet i fleksert tilstand.
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Pasienten blir diagnostisert med gonartrose (slitasjeskade i kneleddet).
Hva kjennetegner artrose på røntgenbilder?
A Økt leddspalte som en følge av økt væskevolum i leddet
B X Redusert leddspalte som en følge av brusknedbryting
Ved artrose brytes brusken, som ligger utenpå knokkelendene som møtes, ned. Brusken bidrar
blant annet til støtdemping og friksjonsreduksjon i leddet, og artrose kan derfor medføre smerte
og nedsatt funksjon i leddet. På røntgen kommer kun de kompakte strukturene godt til syne.
Bløtvev som hud, muskler, sener, ligamenter og brusk vil ikke komme til syne. Brusk vil framtre
som tomrom. På røntgenbilder av et normalt kneledd, vil det derfor være et mellomrom mellom
femur og tibia hvor brusken egentlig befinner seg. På det aktuelle bildet er det nærmest ikke noe
mellomrom mellom femur og tibia, hvilket indikerer nærmest totalt nedbryting av brusken.

C
D

Bilde hentet fra: http://www.orthopedie-janpalfijn.be/informatie-voor-patienten/artritis-en-artrosegonartrose-van-de-knie
Økt leddspalte som følge av mer porøs brusk og dermed økt bruskvolum
Redusert leddspalte som følge av nedbryting av spongiøst beinvev
000015f31007e5f3ad
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Du jobber som tilkallingsvakt på et sykehjem og skal sitte fastvakt for en 82 år gammel mann med
prostatakreft med spredning. Du så han sist for 2 uker siden og da var han i god form. Nå er han
urolig, og du får beskjed av sykepleier at han er døende.
Pasientens datter kommer i løpet av natten. Hun kan ikke skjønne at faren er blitt døende så fort (i
løpet av ett døgn).
Hvilket svaralternativ er mest i samsvar med palliativ praksis?
A Han har fått en ekstra sovetablett, dette har han nå fått en uventet reaksjon på.
B Sykepleier har nok rett, hun har jobbet her i mange år og er erfaren.
C X Jeg skal tilkalle sykepleier slik at hun kan fortelle deg om de vurderinger som er gjort, spesielt at
det ikke foreligger andre årsaker.
Siden pasienten egentlig har vært i god form, bør det vurderes om det er andre årsaker til at han
ble så fort dårlig. Det er uetisk ikke å gjøre denne vurdering, og ofte ved raske skifter bør også
lege vurdere årsaken til dette raske skiftet i tilstand. Infeksjon kan være en aktuell diagnose ved
en rask endring, og dette kan det være riktig å behandle.
D Han har vært mye våken de siste nettene og dette har gjort han mer urolig.
000015f31007e5f3ad

Testen har 114 oppgaver. På utskriftstidspunktet var 0 oppgaver blitt trukket og det var gjort
fasitendringer på 0 oppgaver.
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