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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
B
C
D

En godt utbygget privat helsetjeneste (i tillegg til offentlig helsetjeneste) er assosiert med høyere
kostnader, bedre helseutkommer og større likhet i helse
En godt utbygget spesialisthelsetjeneste er assosiert med lavere kostnader, bedre helseutkomme
og større likhet i helse
En sterk primærhelsetjeneste er assosiert med bedre helseutkomme, lavere kostnader og større
likhet i helse
En sterk primærhelsetjeneste er assosiert med lavere kostnader, dårligere helseutkomme og
større ulikhet i helse
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2
Hvilket utsagn under beskriver best prinsippene for en pasientsentrert kommunikasjonsmodell?
A
B
C
D

Pasienten stimuleres til å presentere sine plager/ problem, men legen må deretter konsentrere
seg om det «medisinske» og unngå pasientens følelser
Pasienten oppmuntres til å presentere sine plager/ problem, men legen må dernest følge
konsultasjonskartet og ta alle spørsmål i samme rekkefølge hver gang
Pasientenes kunnskapsnivå og ønske om delaktighet i saker som gjelder en selv, er av liten
betydning
Pasientens bekymringer, forventninger og oppfatninger tillegges stor vekt i både diagnostikk og
behandling
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3
Fra hvilken fasciculus kommer nervus ulnaris?
A
B
C
D

Fasciculus posterior av plexus brachialis
Fasciculus medialis av plexus brachialis
Fasciculus lateralis av plexus brachialis
Fasciculus anterior av plexus brachialis
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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
D

Proksimale humerus, anteriøre flate
Proksimale humerus, dorsale flate
Proksimale femur, anteriøre flate.
Proksimale femur, dorsale flate.
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5
Leveren er et av kroppens største organ.
Hva er omtrentlig vekt på lever hos en gjennomsnittlig frisk voksen?
A
B
C
D

2,5 kg
1,5 kg
1,0 kg
3,0 kg
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6
Hvilke celler i pankreas produserer insulin?
A
B
C
D

α-cellene
β-cellene
PP-cellene
δ-cellene
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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
B
C
D

Epitelcellene har cilier i bronkiene, ikke i bronkiolene
Det er brusk i bronkiene, men ikke i bronkiolene
Epitelet i bronkiene er flatere enn i bronkiolene
Det er begerceller i bronkiolene, men ikke i bronkiene
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8
Hvilke muskler er festet til processus coracoideus?
A
B
C
D

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

Scarpias kapsel
Glissons kapsel
Campers kapsel
Gerotas kapsel
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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
B
C
D

M. Latissimus dorsi
M. serratus anterior
M. pectoralis major
M. obliquus externus intercostalis
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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
B
C
D

2
4
3
1
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12
Hvor ligger hjertet?
A
B
C
D

Nedre fremre mediastium
Nedre bakre mediastinum
Øvre mediastinum
Nedre midtre mediastinum
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Hvilken muskel skiller arteria subclavia og plexus brachialis fra vena subclavia?
A
B
C
D

M. omohyoideus
M. scalenus medius
M. sternocleidomastoideus
M. scalenus anterior
000015f3100d6c92e4
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14
Hvilken nerve går gjennom musculus coracobrachialis?
A
B
C
D

Nervus musculocutaneus
Nervus medianus
Nervus axillaris
Nervus ulnaris
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15
I tynn- og tykktarm er det varierende mengde begerceller i epitelet
Hva er funksjonen til begercellene?
A
B
C
D

Hormonsekresjon
Skille ut vann
Ta opp næring
Produsere slim
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16
Hvilken cellemembranstruktur sørger for at praktisk talt ingen substanser kan komme mellom
epitelcellene fra tarmlumen og ned til basalmembranen?
A
B
C
D

Zonula adherens
Macula adherens
Zonula occludens ("tight junction").
Nexus ("gap junction")
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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
B
C
D

Processus coracoideus
Margo lateralis scapulae
Acromion
Laterale ende av spina scapulae
000015f3100d6c92e4

18
Hva slags anatomisk struktur ser slik ut i mikroskopet?
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A
B
C
D

Sene
Leddkapsel
Dermis
Submukosa
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19
I hvilket av lagene i et flerlaget plateepitel foregår celledelingen?
A
B
C
D

Stratum basale
Stratum spinosum
Stratum granulosum
Stratum lucidum
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20
Hvilke biokjemiske komponenter dominerer i den ekstracellulære matriks i hyalin brusk?
A
B
C
D

Proteoglykaner og kollagen type 2
Kollagen type 2 og kollagen type 4
Kollagen type 4 og kollagen type 1
Fibronektin og proteoglykaner
000015f3100d6c92e4
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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
B
C
D

Nedsatt kraft for utoverrotasjon og ekstensjon
Nedsatt kraft for innoverrotasjon og vansker med å initiere abduksjon
Nedsatt kraft for utoverrotasjon og vansker med å initiere abduksjon
Nedsatt kraft for innoverrotasjon og ekstensjon
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22
Hvilke av de dype ryggmusklene innerveres av dorsale greiner fra spinalnervene?
A
B
C

Alle unntatt mm. intertransversarii anteriores cervicis.
M. erector spinae (mm. iliocostales, longissimi, spinales)
De transversospinale musklene (mm. rotatores, multifidi, semispinales)
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Hvilken costa er festet til brystbeinet svarende til angulus sterni?
A
B
C
D

Tredje costa
Andre costa
Fjerde costa
Første costa
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Hvilke intracellulære filamenter finnes inne i henholdsvis cilier og stereocilier?
A
B
C
D

Mikrotubuli i både cilier og stereocilier
Aktinfilamenter i cilier, mikrotubuli i stereocilier
Aktinfilamenter i både cilier og stereocilier
Mikrotubuli i cilier, aktinfilamenter i stereocilier
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Pankreas har både endokrine og eksokrine komponenter.
Hvilke celler dominerer i den endokrine delen?
A
B
C
D

Beta-celler
Alfa-celler
Apokrine celler
Kromaffine celler
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Hvorfor benyttes betegnelsen «Magnetisk Resonans» på MR-avbildning?
A
B
C
D

Fordi magnetismen i MR-maskinen roterer, og dette gir fra seg en kraftig lyd.
Fordi bildedannelsen forutsetter magnetfelt og påvirkning av protoner med en radiofrekvenspuls
som har samme frekvens som presesjonen til protonene.
Fordi atomer er magnetiske, og magnetismen kan måles når atomene roterer med en bestemt
hastighet.
Fordi bildedannelsen forutsetter at protoner påvirkes av et magnetfelt, og at styrken i dette
magnetfeltet samsvarer med egenmagnetiseringen til protonene.
000015f3100d6c92e4
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27
Hva menes med ioniserende stråling?
A
B
C
D

Ioniserende stråling er det samme som elektromagnetisk stråling
Ioniserende stråling er stråling som har tilstrekkelig energi til å slå løs elektroner fra et atom.
Ioniserende stråling er en fellesbetegnelse på de potensielle skadevirkningene ved
bildediagnostikk
Ioniserende stråling er gammastråling, som benyttes i stråleterapi ved kreftsykdommer
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Hvilke beinstrukturer og avvik er fremstilt på dette røntgenbildet?

A
B
C
D

Radius, ulna, brudd i begge bein.
Radius, ulna, brudd i radius.
Radius, fibula, brudd i begge bein.
Tibia og fibula, brudd i begge bein.
000015f3100d6c92e4
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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
B
C
D

Frigjøring av tPA
Økt mengde trombomodulin
Redusert NO og prostacyklin
Økt mengde CD39
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30
Velg det mest riktige svaralternativet under hva gjelder kjennetegn ved den hematopoetiske
stamcellen.
A
B
C
D

Evne til selvfornyelse, har evne til differensiering og ligner morfologisk på en makrofag
Evne til differensiering, programmert celledød og er den mest tallrike av benmargens celler
Evne til selvfornyelse, har evne til differensiering og ligner morfologisk på en lymfocytt
Evne til selvfornyelse, evne til differensiering og er den mest tallrike av benmargens celler
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31
I bildet nedenfor ser du en segmentformet nøytrofil granulocytt.
Hvilke egenskaper knyttes særlig til denne celletypen?

A
B
C
D

Evnen til kjemotaksi og fagocytose
Evnen til selvfornyelse og differensiering
Evnen til fagocytose og antigenpresentasjon
Evnen til antistoffporduksjon
000015f3100d6c92e4
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Hvilken intracellulær signalvei er viktigst for å formidle signalet fra erytropoietins membranreseptor til
kjernen slik at erytropoesen stimuleres?
A
B
C
D

Fosfoinositol 3 kinase-vei (PI3K)
JAK-STAT kinasevei
Mitogenaktivert protein kinasevei (MAPK)
Akt- STK11-veien
000015f3100d6c92e4
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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
B
C
D

Jernatomet med bundet oksygen
Globinet
Jernatomet alene
Porfyrinringen
000015f3100d6c92e4

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
B
C

Heltrukket kurve i midten
Stiplet kurve lengst til høyre
Stiplet kurve lengst til venstre
000015f3100d6c92e4
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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
B
C
D

100% hvis hun får en gutt og 50% hvis hun for en jente.
50 % hvis hun får en gutt og 0% hvis hun får en jente.
Det er ikke mulig å avgjøre sannsynligheten.
Siden moren er frisk vil ikke barne kunne få sykdommen.
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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
B
C
D

1,25%
6.25%
0,5%
5%
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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
B
C
D

Nei, fordi Trine ble ikke skadet på grunn av en bevisst handling fra mor
Nei, fordi Petter gir god omsorg til henne, og kompenserer for at mor ikke fungerer godt nok
Det er ikke mulig å avgjøre uten å ha snakket med mor til Trine
Ja, Trine har ikke blitt passet godt nok på i hjemmet
000015f3100d6c92e4

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
B
C
D

Å ha kontroll på følelsene sine
Å ha et søvnmønster som et såkalt «A-menneske»
Å ikke være i konflikt med foreldrene sine
Nære vennerelasjoner med sunne levevaner
000015f3100d6c92e4
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39
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

B
C

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
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
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
000015f3100d6c92e4
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Genduplisering kan oppstå som direkte følge av:
A
B
C
D

Revers transkripsjon
Transkripsjon
DNA replikasjon
Homolog rekombinasjon
000015f3100d6c92e4

41
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
B
C
D

Securin og separase komplekser
Cohesin og kinetokore komplekser
Cohesin og synaptonemale komplekser
Synaptonemale og separase komplekser
000015f3100d6c92e4
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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
B
C
D

Malat og pyruvat
oksaleddiksyre og sitronsyre
sitronsyre og ravsyre
Oksaleddikksyre og malat
000015f3100d6c92e4

-12-

43
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
B
C
D

Produktet glukose-6-fosfat i enzymreaksjonen konkurerer med glukose for binding til det aktive
setet på enzymet
Fosforylert glukose binder sterkere enn ufosforylert glukose til hexokinase.
Glukose-6-fosfat konkurrerer med glukose om binding til det allosteriske setet på enzymet.
Glukose-6-fosfat binder heksokinasen og fører til en konformasjonsendring i enzymet.
000015f3100d6c92e4

44
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
B
C
D

Et aktivatorprotein
En ko-aktivator
En generell transkripsjonsfaktor
RNA polymerase
000015f3100d6c92e4
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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
B
C
D

Dannelse av glukose-6-fosfat hindrer at glukose diffunderer inn i mitokondriene
Glukose-6-fosfat har høyere energiinnhold enn glukose
Dannelse av Glukose-6-fosfat er nødvendig for dannelse av pyruvat
Glukose-6-fosfat er ionisert ved pH7 og kan derfor ikke diffundere ut av cella gjennom
plasmamembranen
000015f3100d6c92e4
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Kromosomaberrasjoner kan man se på kondenserte kromosomer i mikroskopet (cytogenetikk). Hva er
kromosomaberrasjoner?
A
B
C
D

Feil antall kjønnskromosom
Feil antall kromosomer
Feil i struktur eller avvikende antall kromosomer
Mutasjoner og delesjoner av kromosomer
000015f3100d6c92e4
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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
B
C
D

Tallet avhenger av effektiviteten til komplex I i elektrontransportkjeden
Tallet avhenger av effektiviteten til F0F1-ATP sytnase
Tallet avhenger av hvilken måte NADH produsert i glykolysen tas inn i mitokondriematrix.
Tallet avhenger av hvilken måte NAD+ fra glykolysen tas inn i mitokondriematrix.
000015f3100d6c92e4
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48
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
B
C
D

ca. 10,000
ca. 30,000
ca. 20,000
ca. 50,000
000015f3100d6c92e4
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En celle kan ha kromosomaberrasjoner, være aneuploid, haploid, diploid eller polyploide. Hvilke av de
følgende utsagn er mest eksakt?
A
B
C
D

En polyploid celle har mer enn ett sett med kromosomer
En aneuploid celle har mer enn to av ett eller flere kromosomer
En diploid celle er en normal kjønnscelle
En hapliod celle har mista ett eller flere kromosomer
000015f3100d6c92e4
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Under replikasjon av dobbelttrådet DNA vil det oppstå "overtvinning" foran replikasjonsgaffelen. Hvilke
enzymer kan løse opp slike strukturer?
A
B
C
D

Topoisomeraser
Proliferating cell nuclear antigen - PCNA
Helikaser
Primaser
000015f3100d6c92e4
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Mitose er vanlig celledeling som skjer i alle celler i kroppen vår, unntatt kjønnscellene. Hvilke faser
deler man mitosen inn i ?
A
B
C
D

Prometafase, metafase, anafase, cytokinese
Profase, metafase, anafase, cytokinese
Interfase, metafase, anafase og telofase
Profase, metafase, anafase, telofase
000015f3100d6c92e4
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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
B
C
D

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 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
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
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
000015f3100d6c92e4
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53
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
B
C
D

De forekommer mellom elektronegative grupper i aminosyrenes sidekjeder
De ligger nært parallelt med heliksens sentralakse
De er orientert nært vinkelrett i forhold til heliksens sentralakse
De ligger konsentrert ved heliksens N- og C-terminale ender for å stabilisere disse
000015f3100d6c92e4

54
Familiemedlemmer med samme genetiske sykdom kan ha ulike fenotyper, slikt som vist i figuren.
Hvilket uttrykk dekker best dette fenomenet?

A
B
C
D

Ekspressivitet
Antisipering
Mosaikk
Penetrans
000015f3100d6c92e4

55
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
B
C
D

Penetrans
Mosaikk
Antisipering
Ekspressivitet
000015f3100d6c92e4
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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
B
C
D

Mitosen
Metafasen
S-fasen
Interfase
000015f3100d6c92e4
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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
B
C
D

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 fra tarmlumen til epitelcellene ved at transporten gjennom cellemembranen
er fasilitert ved diffusjon gjennom en såkalt uniport fra høy til lav glukosekonsentrasjon.
Glukose blir tatt opp fra tarmlumen til epitelcellene ved at transporten gjennom cellemembranen
er fasilitert i en såkalt uniport under forbruk av ATP.
Glukose blir tatt opp fra tarmlumen til epitelcellene ved at transporten gjennom cellemembranen
koples til diffusjonen av kaliumioner i en såkalt antiport.
000015f3100d6c92e4
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58
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
B
C
D

DNAet inneholdt kun "tungt" nitrogen
Forholdet mellom "tungt" og "lett" DNA var 1:3
DNAet inneholdt kun lett nitrogen
Forholdet mellom "tungt" og "lett" DNA var 1:1
000015f3100d6c92e4
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Ved kromosomfordelingsfeil skjer dette oftest ved «non-disjunction». I hvilken spesifikk fase skjer
dette?
A
B
C
D

Meiose II
Meiose I
Metafasen
Meiotisk interfase
000015f3100d6c92e4
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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
B
C
D

Konsentrasjonen av B vil øke, mens konsentrasjonen av AB vil minke
Konsentrasjonen av både B og AB vil øke
Konsentrasjonen AB vil øke mens konsentrasjonen av B vil minke
Hvis AB omdannes i neste reaksjon vil konsentrasjonen av B avta.
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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
B
C
D

Det modne mRNA-molekylet har fått en Poly-A hale addert til 3’-enden
Det modne mRNA-molekylet har fått en 7-metylguanosin “cap” addert til 5′-enden
I det modne mRNA-molekylet finner vi ingen sekvenser som korresponderer til introns
I det modne mRNA-molekylet har alle utranslaterte deler blitt fjernet
000015f3100d6c92e4
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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
B
C
D

Primase
Eksonuklease
DNA gyrase
DNA ligase
000015f3100d6c92e4
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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
B
C
D

Ketonlegemer
Fettsyrer
Triglycerider
Fosfolipider
000015f3100d6c92e4
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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
B
C
D

Det mangler et lite kromosomsegment
To distale kromosomsegment fra hvert sitt kromosom har byttet plass
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)
Et ekstra og overtallig kromosomsegment er funnet
000015f3100d6c92e4
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Myosin er et motorprotein som binder til en bestemt type filament. Hvilken type filament er dette?
A
B
C
D

Aktinfilamenter
Nevrofilamenter
Mikrobtubuli
Vimentin
000015f3100d6c92e4

66
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
B
C
D

At molekylet er hydrofilt
At molekylet både har en hydrofil og hydrofob del
At molekylet er hydrofobt
At molekylet er nøytralt i den forstand at det verken tiltrekkes eller frastøtes av vann.
000015f3100d6c92e4
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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
B
C
D

Lysosomer
Golgi
Mitokondrier
Endoplasmatisk retikulum (ER)
000015f3100d6c92e4
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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.

Hvilken type filament er avbildet?
A
B
C

Aktinfilamenter
Intermediære filamenter
Mikrotubuli
000015f3100d6c92e4
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69
Hvilket av sjekkpunktene i cellesyklus er hovedsjekkpunktet for vekstsignaler fra omgivelsene?
A
B
C
D

M/G1-sjekkpunktet
Metafase-til-anafase-sjekkpunktet
G1/S-sjekkpunktet
G2/M-sjekkpunktet
000015f3100d6c92e4
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Hva er utgangspunktet for produksjon av steroidhormoner?
A
B
C
D

Aminosyren tyrosin
Korte peptidkjeder
Testosteron
Kolesterol
000015f3100d6c92e4

71
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
B
C
D

Fordi Na+ transporteres ut samtidig som K+ transporteres inn i cellen vil nettoforbruket av energi
være null.
Ved transport av ladde partikler (Na+ og K+ atomer) benyttes energi som er lagret i den
elektrokjemiske gradienten.
Ionene transporteres med konsentrasjonsgradienten og behøver derfor ikke energi.
Ionene transporteres mot konsentrasjonsgradienten, og energi i form av ATP benyttes.
000015f3100d6c92e4
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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
B
C
D

RANK-ligand har en viktig funksjon i å hemme dannelsen av osteoklaster
RANK har en viktig funksjon i å hemme dannelsen av osteoblaster
Osteoblaster har en overordnet rolle i reguleringen av beinremodellering
Osteoklaster har en overordnet rolle i reguleringen av beindannelse
000015f3100d6c92e4
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Heparin er et viktig molekyl for bl.a. regulering av blodkoagulasjon.
Til hvilken av molekylklassene nedenfor hører heparin?
A
B
C
D

Glykoproteiner
Glykosaminoglykaner
Proteoglykaner
Lipoproteiner
000015f3100d6c92e4
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Vi forsøker ofte å trekke et prinsipielt skille mellom medisinsk forskning og behandling. Hva består
egentlig dette skillet i?
A
B
C
D

Forskning har fokus på kunnskapsgenerering, mens behandling har fokus på nytte for pasienten.
Behandling har gode intensjoner, mens forskning kan ha tvilsomme intensjoner
Forskning kan være riskofylt i motsetning til behandling.
Behandling foretas av leger, mens forskning gjøres av andre grupper
000015f3100d6c92e4
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75
Medisinsk forskning og klinisk praksis er begge samtykkebaserte praksiser. Men bare i medisinsk
forskning kreves et skriftlig samtykke.
Hvorfor er det slik?
A
B
C
D

Fordi medisinsk forskning har en ukjent risiko i motsetning til klinisk behandling som har kjent
risiko
Fordi hovedhensikten med medisinsk forskning ikke er å gavne deltakeren, samtidig som
deltakeren er den som bærer risikoen
Fordi medisinsk forskning er farligere enn klinisk behandling og derfor må beskyttes bedre
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
000015f3100d6c92e4
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"Primum, non nocere" er et latinsk uttrykk som etter manges mening uttrykker en viktig etisk kjøreregel
i medisinen. Hva betyr egentlig uttrykket?
A
B
C
D

Først av alt, gjør godt!
Først av alt, ikke handle urettferdig!
Først av alt, ikke skade!
Først av alt, respekter pasientens selvbestemmelse!
000015f3100d6c92e4
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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
B
C
D

Det følger at alvorlig syke pasienter bør tilbys aktiv dødshjelp
Det følger at det kan være etisk forsvarlig å vurdere begrensning av livsforlengende behandling til
alvorlig syke pasienter
Det følger at vi mener legen vet best hva som er til den alvorlig syke pasientens beste
Det følger at alvorlig syke pasienter ikke bør tilbys livsforlengende behandling
000015f3100d6c92e4
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Hva menes med at den norske helsetjenesten er verdistyrt?
A
B
C
D

Det betyr at pasientenes ulike verdier styrer helsetjenesten
Det betyr at verdier som likhet, rettferdighet og det å gjøre godt er det man mener skal ligge til
grunn for styring av helsetjenesten
Det betyr at økonomiske verdier er det styrende prinsippet for helsetjenesten
Det betyr at det satses primært på de sykdommene som er av størst verdi for samfunnet å
bekjempe
000015f3100d6c92e4
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Hva er de tre prioriteringskriteriene helsetjenesten i dag offisielt styrer etter?
A
B
C
D

Nytte-, ressurs- og alvorlighetskriteriet
Nytte, ressurs og rettferdighetskriteriet
Alder, ressurs og alvorlighetskriteriet
Alder, nytte og alvorlighetskriteriet
000015f3100d6c92e4
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80
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
B
C
D

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
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
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
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
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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
B
C
D

Ledd eller leddkapsel
Bursa / slimpose
Rotatorcuff
Plexus brachialis
000015f3100d6c92e4
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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
B
C
D

Tranghet i canalis spinalis med fare for kompresjon av nerverot
Tranghet i foramen intervertebrale med fare for trykk på discus intervertebralis
(mellomvirvelskiven)
Tranghet i canalis spinalis med fare for kompresjon av medulla spinalis
Tranghet i foramen intervertebrale med fare for kompresjon av nerverot
000015f3100d6c92e4

83
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
B
C
D

Dens axis C2
Vertebra prominens C7
Atlas C1
Protuberantia occipitalis externa
000015f3100d6c92e4
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Hvor stor andel av befolkningen i Norge oppgir at de har langvarige smerter i
befolkningsundersøkelser?
A
B
C
D

5%
15 %
50 %
30%
000015f3100d6c92e4
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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
B
C
D

Det må foreligge et røntgenbilde av brystet som viser stort hjerte.
Det må påvises stigning i blodprøve (troponin) som viser skade på hjertemuskelen.
Ultralyd av hjertet må vise redusert pumpefunksjon.
Det må foreligge et EKG som viser patologi
000015f3100d6c92e4
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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
B
C
D

De forårsakes av repolarisering av atriene
De forårsakes av depolarisering av atriene
De forårsakes av depolarisering av ventriklene
De forårsakes av repolarisering av ventriklene
000015f3100d6c92e4
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87
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
B
C
D

III
IV
I
II
000015f3100d6c92e4
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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
D

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.
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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
B
C
D

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.
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.
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.
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.
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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
B
C
D

Den endotelmedierte relaksasjonen ved å gi acetylkolin er økt.
Den endoteluavhengige relaksasjonen ved å gi acetylkolin er redusert.
Den endotelmedierte relaksasjonen som vanligvis gir reaktiv hyperemi, er redusert.
Den endotelmedierte relaksasjonen som vanligvis gir reaktiv hyperemi, er økt.
000015f3100d6c92e4
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91
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
B
C
D

Redusert sympatisk aktivitet fører til bradykardi og redusert minuttvolum.
Økt parasympatisk aktivitet i fører til bradykardi og redusert minuttvolum.
Redusert sympatisk aktivitet fører til kardilatasjon i hud og innvoller og senker dermed blodtrykket.
Økt parasympatisk aktivitet fører til endotelmediert dilatasjon av kapasitetskar og blodtrykksfall.
000015f3100d6c92e4
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Den markerte primærefflorescensen på bildet er 1,5 cm i diameter. Hvilken primærefflorescens er
dette?

A
B
C
D

Vesikkel
Bulla
Papel
Pustel
000015f3100d6c92e4
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93
Epidermis kalles også overhuden.
Hvilke celler finnes vanligvis i dette hudlaget?
A
B
C
D

Keratinocytter, melanocytter, immunceller.
Keratinocytter, erytrocytter, immunceller.
Keratinocytter, fibroblaster, erytrocytter.
Keratinocytter, fibroblaster, immunceller.
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Til hvilke celler overføres melanin etter at det er blitt produsert?
A
B
C
D

Langerhanscellene
Erytrocyttene
Keratinocyttene
Melanocyttene
000015f3100d6c92e4
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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
C

Det er vekst av bindevevsceller i senefestet som tilpasning til økt belastning
Det er skade av senen med blødning ut i vevet
Det er blitt akutt betennelse med økt kapillærlekkasje
000015f3100d6c92e4

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
B
C
D

De vandrer til skadestedet
De fagocytterer cellene som skiller ut IL-8
De starter en akutt betennelse
De skiller ut pyrogener som fører til feber
000015f3100d6c92e4

97
Når vi utfører en spirometri framkommer den såkalte flow-volum kurven.
Hva kan leses direkte av denne?
A
B
C
D

Forsert ekspiratorisk volum etter 1 sekund (FEV1)
Total lungekapasitet (TLK)
Ratio mellom FEV1 og FVC (FEV1/FVC)
Forsert vitalkapasitet (FVK, engelsk FVC)
000015f3100d6c92e4

98
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
C
D

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).
Det utvikles både hypokapni (dvs lavere PaCO2) og hypoksemi (lav PaO2). .
Det utvikles hyperkapni (dvs høyere PaCO2) i større grad enn hypoksemi (lavere PaO2)..
000015f3100d6c92e4
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99
Under gitte fysiologiske forhold skjer en såkalt høyreforskyvning av dissosiasjonskurven for oksygen
(oksyhemoglobinets dissosiasjonskurve).
Hva vil dette føre til?
A
B
C
D

Det blir lettere å avgi karbondioksid fra lungekapillærene til alveolene
Det blir lettere å avgi oksygen fra blodet til perifert vev
Det blir lettere å ta opp oksygen fra alveolene til lungekapillærene
Det blir vanskeligere å avgi oksygen fra blodet til perifert vev.
000015f3100d6c92e4

100
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
B
C
D

Lav pH i lungekretsløpet
Lavt partialtrykk av oksygen i lungekretsløpet
Lavt partialtrykk av oksygen i alveolene
Høyt partialtrykk av karbondioksid i lungekretsløpet
000015f3100d6c92e4

101
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
B
C
D

Der oppstår økt dødromsventilasjon
Der oppstår økt shunting
Der oppstår redusert shunting
Der oppstår redusert dødromsventilasjon
000015f3100d6c92e4

102
Ventilasjonen er vanligvis ikke viljestyrt.
Hva er viktigste faktor som stimulerer denne?
A
B
C
D

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
000015f3100d6c92e4

103
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
B
C
D

Som fritt Fe2+ og Fe3+, mengden jern i enterocytten
Som heme, mengden jern i maten
Som heme og fritt Fe2+, mengden jern i enterocytten
Som heme og fritt Fe3+, mengden jern i maten
000015f3100d6c92e4
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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
B
C
D

Rask signaloverføring i det enteriske nervesystemet til LES
Rask signaloverføring gjennom glatt muskulatur til LES
Hormonell signalering fra endokrine celler i svelget til LES
Lang vagovagal refleks fra svelg via hjernestammen til LES
000015f3100d6c92e4

105
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
B
C
D

Sekresjonsvolumet av magesaft går ned
Gastrinøkning etter syrehemming stimulerer gallesekresjonen
Pankreasenzymene ble ødelagt av magesyren
Syrehemmende medikamenter stimulerer gallesekresjonen direkte
000015f3100d6c92e4

106
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
B
C
D

Vitamin B12 absorberes ikke etter operasjonene
Vitamin B12 forbrukes i betent slimhinne
Vitamin B12 ødelegges av tarmens betennelsesceller
Vitamin B12 forbrukes av tynntarmsbakterier
000015f3100d6c92e4

107
Fordøyelsesenzymet pepsin skilles ut som et proenzym.
Hvor skjer denne utskillelsen?
A
B
C
D

I mageslimhinnen
Fra pankreas
I duodenumslimhinnen
Fra spyttkjertler
000015f3100d6c92e4

108
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
B
C
D

Gallesalter aktiverer proenzymer fra pancreas som spalter proteiner
Bilirubin aktiverer proenzymer fra pancreas som spalter proteiner
Gallesalter emulgerer fett for optimal effekt av lipase
Bilirubin emulgerer fett for optimal effekt av lipase
000015f3100d6c92e4

-28-

109
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
B
C
D

Natrium-kalium-pumpen fører 3 Na+-ioner inn i cellen og 2 K+-ioner ut
Spenningsregulerte K+-kanaler åpnes og slipper K+-ioner inn i cellen
Spenningsregulerte Na+-kanaler åpnes og slipper Na+-ioner ut av cellen
Membranen blir mer permeable for Na+-ioner enn for K+-ioner
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110
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
B
C
D

Membranen hyperpolariseres
Membranen repolariseres
Membranpotensialet ender seg ikke
Membranen depolariseres
000015f3100d6c92e4

111
Hvilken type ionekanaler generer eksitatoriske postsynaptiske potensiale i den
nevromuskulære overgangen?
A
B
C
D

Nikotinreseptorer
Spenningsstyrte Na+-kanaler
AMPA-reseptorer
Spenningsstyrte kationkanaler
000015f3100d6c92e4

112
Et aksjonspotensial starter ved en lavtrykksmekanoreseptor i huden.
Hva slag ionekanaler genererer dette potensialet?
A
B
C
D

Spenningsstyrte Ca2+-kanaler
Spenningsstyrte K+-kanaler
Spenningsstyrte Cl--kanaler
Spenningsstyrte Na+-kanaler
000015f3100d6c92e4

113
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
B
C
D

Økt leddspalte som en følge av økt væskevolum i leddet
Redusert leddspalte som en følge av brusknedbryting
Økt leddspalte som følge av mer porøs brusk og dermed økt bruskvolum
Redusert leddspalte som følge av nedbryting av spongiøst beinvev
000015f3100d6c92e4

114
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
B
C
D

Han har fått en ekstra sovetablett, dette har han nå fått en uventet reaksjon på.
Sykepleier har nok rett, hun har jobbet her i mange år og er erfaren.
Jeg skal tilkalle sykepleier slik at hun kan fortelle deg om de vurderinger som er gjort, spesielt at
det ikke foreligger andre årsaker.
Han har vært mye våken de siste nettene og dette har gjort han mer urolig.
000015f3100d6c92e4

-30-

