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Dyspepsi er et vanlig symptom i allmennpraksis, og kan deles inn i primær (funksjonell) og sekundær
dyspepsi.
Hvordan diagnostiserer du funksjonell dyspepsi?
A

Symptomene passer med ROMA IV kriteriene for dyspepsi og undersøkelse av helicobakter pylori
er normale
Dette utelukker ikke f.eks. cølilaki, cancer eller andre sekundære dyspepsi-sykdommer
B X ROMA IV kriteriene må være oppfylt, organisk patologi må være utelukket, symptomene må ha
vedvart i minst 3 mnd sammenhengene og minst 6 mnd siden symptomdebut.
Symptomatologien mellom primær (funksjonell) og sekundær dyspepsi er ofte lik. Diagnosen
funksjonell dyspepsi kan stilles på bakgrunn av normale prøver, at sykehistorien stemmer i forhold
til ROMA IV kriteriene og at at tidskravene er oppfylt, dvs. symptomdebut for minst 6 mnd siden
pluss vedvarende dyspepsi (ROMA IV) symptomatologi i minst 3 mnd.
C ROMA IV kriteriene for dyspepsi må være oppfylt og alarmsymptomer er vurdert og utelukket
Det er ikke tilstrekkelig at alarmsymptomer er utelukket. Organpatologi må være utelukket med f.
eks. gastroskopi.
D ROMA IV kriteriene må være oppfylt, organisk patologi må være utelukket, symptomene er
tilstede minst 6 mnd siden symptomdebut.
For å få diagnosen på symptomene ha vedvart minst 3 mnd sammenhengene, i tillegg til at de
debuterte for minst 6 mnd siden.
000015ed7a0e367bfc

2
I en randomisert kontrollert studie fikk de som ble behandlet med et nytt antidepressivt legemiddel,
større reduksjon i kolesterol enn dem som fikk konvensjonell behandling, p=0,007.
Hvilken konklusjon kan du trekke av p-verdien her?
A

Sannsynligheten for nullhypotesen, det vil si at medikamentet ikke påvirker kolesterolnivået mer
enn den konvensjonelle behandlingen, er 0,007.
Det er en misoppfatning å tro at p-verdien er sannsynligheten for nullhypotesen.
B X Dataene er ikke forenelige med nullhypotesen, som er at medikamentet påvirker kolesterolnivået
like mye som den konvensjonelle behandlingen.
P-verdi referer vanligvis til sannsynligheten, under forutsetning av at nullhypotesen er sann, for at
dataene fra en studie vil vise en assosiasjon minst så langt fra nullhypotesen som det som faktisk
ble observert. Kort fortalt viser p-verdien til samsvar mellom dataene og nullhypotesen, og i dette
tilfellet tilsier den lave p-verdien at dataene ikke er forenelige med nullhypotesen.
C Sannsynligheten for at tilfeldigheter forklarer resultatet (som er at bedringen i kolesterolnivå er
større med det nye medikamentet), er 1-0,007=0,993.
Det er en misoppfatning å tro at p-verdien er sannsynligheten for at tilfeldigheter forklarer
resultatene.
D Det nye medikamentet er ikke bedre enn den konvensjonelle behandlingen til å redusere
kolesterolnivået.
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I en kasus-kontroll-studie undersøkte forskere sammenhengen mellom bruk av mobiltelefoner og
risikoen for akustikusnevrinom. Den relative risikoen for sykdommen var 1,9 (95% konfidensintervall,
0,9-4,1) når langvarig bruk av mobiltelefon ble sammenlignet med ingen bruk.
Hva forventer du vil skje hvis du øker utvalgsstørrelsen i denne studien (det vil si at flere
personer blir inkludert i studien)?
A

Konfidensintervallet blir bredere.
Det motsatte er tilfelle.
B Punktestimatet øker.
Du forventer ingen systematisk endring i punktestimatet.
C Punktestimatet blir mindre.
Du forventer ingen systematisk endring i punktestimatet.
D X Konfidensintervallet blir smalere.
Sant. Tenk deg at du kunne teoretisk inkludere alle fra den underliggende befolkningen; du vill få
et uendelig smalt intervall, med andre ord ville du vite eksakt verdien i befolkningen.
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En randomisert kontrollert studie undersøkte effekten av å gi et nytt medikament ved sepsis.
Medikamentet ble gitt i tillegg til konvensjonell behandling. De som ikke fikk det aktive medikamentet,
fikk placebo i tillegg til konvensjonell behandling. Relativ risiko for å dø av sepsistilfellet var 1,30 blant
dem som fikk det nye medikamentet, sammenliknet med dem som kun fikk konvensjonell behandling
(p-verdi 0,03).
Hva betyr det at relativ risiko var 1,30?
A Medikamentet gav 130% økning i risko for å dø av sepsis
B Medikamentet gav 30% lavere risiko for å dø av sepsis
C X Medikamentet gav 30% høyere risiko for å dø av sepsis
Riktig. Medikamentet gav en relativ risiko på 1,3, hvilket tilsvarer 30% økt risiko.
D P-verdien var lav, så medikamentet påvirket trolig ikke risikoen
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En 72 år gammel dame blir utredet for økende plager med brystsmerter og dyspnø. Det viser seg at
hun har kritisk behandlingstrengende aortaklaffesykdom og i tillegg koronar tokarsykdom.
Hvordan skal disse hjertelidelsene behandles?
A X Operasjonstrengende aortaklaffesykdom og koronarsykdom behandles samtidig under samme
kirurgiske inngrep, selv om det medfører lengre myokardischemi under prosedyren.
Mer enn halvparten av alle aortaklaffeoperasjoner er kombinerte operasjoner. Selv om det
medfører lengere operasjontid, tid på hjertelungemaskin og myokardischemi, er resultatene
tilfredsstillende. Det anses som risikabelt å ikke grafte signifikante korornarstenoser under et
klaffeinngrep. Risikoen for alvorlige koronare hendelser vil være høy i slike tilfeller.
B Når det foreligger behandlingstrengende aortaklaffesykdom og koronarsykdom behandles som
regel den mest alvorlige sykdommen først. Derfor skal pasienten opereres for klaffesykdommen
og ev senere for koronarsykdommen.
Det er ikke riktig. Den vanligste prosedyren i slike tilfeller er å gjøre en kombinert operasjon hvor
begge problemer adresseres.
C Når det foreligger samtidig operasjonstrengende aortaklaffesykdom og koronarsykdom blir
kirurgisk behandling for omfattende og man kombinerer som regel perkutan koronarintervensjon
med kateterbasert klaffebehandling (TAVI)hos pasienter i denne aldersgruppen.
TAVI + PCI er et akseptert behandlingsvalg når pasienten ikke er operabel eller eldre enn 80 år.
D Når pasienten har koronarsykdom ledsaget av aortaklaffesykdom, operes koronarsykdommen
først og deretter behandles klaffesykdommen ved en senere anledning, fordi det foreligger en
prognostisk indikasjon for behandling av koronarsykdom.
Det er ikke riktig. Den vanligste prosedyren i slike tilfeller er å gjøre en kombinert operasjon hvor
begge problemer adresseres.
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En 85 år gammel dame går til fastlegen pga pustebesvær. I forbindelse med utredning gjøres en CTthorax som viser en dilatasjon av aorta ascendens med største diameter på 83mm. CTen viser ingen
koronarsykdom. Hun føler seg for øvrig frisk og har ingen kroniske sykdommer utover velregulert
hypertensjon. Hun står på blodtrykksmedikasjon. En nylig gjennomført spirometri viser 75% FEV1.
Hvilken behandling skal fastlegen anbefale til pasienten?
A

Legen anbefaler henvisning til vurdering for intervensjonell perkutan behandling fordi pasienten vil
ikke kunne gjennomgå åpen kirurgi.
B Legen anbefaler konservativ, avventende behandling fordi dilatasjonen er mindre enn anbefalte
grenseverdier i guidelines.
C X Legen anbefaler henvisning til vurdering for kirurgisk behandling fordi ubehandlet foreligger en
stor rupturrisiko.
Pasienten har en veldig stor utposning og den er behandlingstrengende med mindre
operasjonsrisikoen forventes å være høyere enn rupturrisikoen. Pasienten er beskrevet å være
ellers frisk og da er kirurgi sannsynligvis det beste alternativ.
D Legen anbefaler konservativ, avventende behandling fordi operasjonsrisikoen anses å være for
høy.
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En 61 år gammel kvinne oppsøker legevakta fordi hun har hatt ubehag i brystet i 2-3 timer. Hun angir
at ubehaget er lokalisert mot nedre del av sternum. Litt kvalm og uvel. Blodtrykk, puls og saturasjon er
normal. Du tar EKG (vedlagt) og bestemmer deg for at kvinnen må legges inn ved nærmeste sykehus.
Hva mener du er mest korrekte innleggelsesdiagnose?

A

AV-blokk og høyre grenblokk
EKG viser signifikante ST-elevasjoner i nedreveggsavledninger (II, III og aVF) og resiproke
forandringer i prekordialavledningene. Klinikken (brystsmerter) er forenlig med hjerteinfarkt.
B X Akutt ST-elevasjonsinfarkt (STEMI) i nedre vegg
EKG viser signifikante ST-elevasjoner i nedreveggsavledninger (II, III og aVF) og resiproke
forandringer i prekordialavledningene. Klinikken (brystsmerter) er forenlig med hjerteinfarkt.
C Akutt ST-elevasjonsinfarkt (STEMI) i fremre vegg
EKG viser signifikante ST-elevasjoner i nedreveggsavledninger (II, III og aVF) og resiproke
forandringer i prekordialavledningene. Klinikken (brystsmerter) er forenlig med hjerteinfarkt.
D Akutt perikarditt
EKG viser signifikante ST-elevasjoner i nedreveggsavledninger (II, III og aVF) og resiproke
forandringer i prekordialavledningene. Dette EKG'et er ikke typisk for perikarditt, hvor det
vanligvis er ST-elevasjoner i flere avledninger.
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-3-

8
Sekundærprofylakse vil si å:
A

Behandle de som har varig funksjonsnedsettelse som følge av sykdom
Dette er det som er aktuelt som behandling, ikke profylakse.
B Behandle alle med økt risiko for sykdom
Dette er primærprofylakse, og kan være aktuelt der riskofaktoren (e) er tilgjengelig for behandling
med lav bivirkningsrisiko. Langt flere pasienter må behandles for å firhindre et sykdomsutbrudd
enn ved sekundærprofylakse, så forholdet mellom risiko ved behandling og risikoreduksjon er
mindre gunstig enn ved sekundærprofylakse.
C Behandle hele befolkningen
D X Behandle alle med en gjennomgått sykdomshendelse
Dette er sekundærprofylakse. Alle med en gjennomgått sykdomshendelse har allerede utviklet
sykdom, og har langt høyere risiko for komplikasjoner, så forholdet mellom risiko for
sykdomskompliksjon og behandlignskomplikasjon er langt gunstigere.
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Per Pettersen er 24 år. Han føler seg frisk, men han går til fastlegen i forbindelse med legeattest da
han vil ta dykkersertifikat. Ved auskultasjon over brystet hører fastlegen et klikk midt i systolen (mellom
første og andre hjertetone) og en høyfrekvent bilyd i siste halvdel av systolen.
Hva er sannsynlig årsak til auskultasjonsfunnet?
A Mitrallekkasje grunnet annulusdilatasjon
B X Mitrallekkasje grunnet klaffeprolaps
Et midtsystolisk klikk er karakteristisk for mitralklaffeprolaps. Ofte kan det samtidig forekomme en
sensystolisk bilyd mellom klikket og andre hjertetone. Dette indikerer en sensystolisk
mitrallekkasje. Bilyden er høyfrekvent og høres derfor best med membrandelen av stetoskopet.
Punktum maksimum er over apeksregionen med utstrålning til venstre aksille, men av og til også
til ryggen eller opp mot aorta. Mitrallekkasje grunnet annulusdilatasjon er vanligvis holosystolisk,
høyfrekvent og uten midt-systolisk klikk. Trikuspidallekkasjen gir oftest en svakere bilyd enn
mitrallekkasje, og kan overdøves av andre lyder, men midt-systolisk klikk og sensystolisk
blåsende karakter er ikke vanlig. Aortastenose gir en ru, crescendo-decrescendo bilyd.
C Trikuspidallekkasje grunnet endokarditt
D Aortastenose grunnet bikuspid aortaklaff
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En 59 år gammel mann kommer til avtalt undersøkelse hos sin fastlege. Han har i to år vært behandlet
for høyt blodtrykk med en kombinasjon av candesartan og amlodipin. Det siste halvåret har han blitt
tiltakende tungpust i aktivitet. EKG viser tegn til venstre ventrikkelhypertrofi. Det tas blodprøver med
funn av NTproBNP på 2150 pg/ml (referanseområde 0-486 pg/mol).
Hva kan ekkokardiografi bidra med hos denne pasienten?
A

Ekkokardiografi kan utelukke hjertesvikt.
Hjertesvikt kan ikke kategorisk utelukkes ved ekkokardiografi.
B Ekkokardiografi kan gi informasjon om diastolisk, men ikke systolisk funksjon.
Ekkokardiografi kan gi informasjon om systolisk og diastolisk funksjon.
C Ekkokardiografi kan gi informasjon om systolisk, men ikke diastolisk funksjon.
Ekkokardiografi kan gi informasjon om systolisk og diastolisk funksjon.
D X Ekkokardiografi kan gi informasjon om systolisk og diastolisk funksjon.
Riktig svar.
000015ed7a0e367bfc
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Hva er den vanligste årsaken til hjertesvikt i Norge?
A

Genetisk hjertesykdom (primær kardiomyopati).
Vanlig årsak til hjertesvikt, men langt sjeldnere enn koronarsykdom.
B X Koronar hjertesykdom (iskemisk kardiomyopati).
Koronarsykdom er årsak til hjertesvikt i 2/3 av tilfellene.
C Myokarditt (infeksiøs kardiomyopati).
Sjelden årsak til hjertesvikt.
D Hypertensiv hjertesykdom (hypertensiv kardiomyopati).
Vanlig årsak til hjertesvikt, men langt sjeldnere enn koronarsykdom.
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En 32 år gammel kvinne er innlagt ved medisinsk avdeling på lokalsykehuset hvor du arbeider som
lege i spesialisering. Hun føler seg dårlig og har pågående hjertebank. Du har tatt et EKG som viser at
hun har en AV-nodal reentrytakykardi med hjertefrekvens 180/min. Du lykkes i å blokkere AV-knuten
totalt ved å gjøre karotismassasje.
Hvordan vil dette påvirke arytmien?
A
B

Det har ingen effekt på arytmien
Arytmien fortsetter, men frekvensen reduseres.
Ikke ved komplett AV-blokk
C Overledningen til ventriklene blokkeres, men arytmien fortsetter i atriene.
D X Arytmien stopper.
Mekanismen for AVNRT er en reentrykrets som gå i AV-knuten. Ved total blokkade av AV-knuten
vil arytmien stoppe.
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En 80 år gammel kvinne kommer til deg som fastelege. Hun har den siste måneden følt seg slapp og
sliten, og greier nesten ikke å gå 50 meter for å hente posten. Hun har hatt leddgikt over mange år.
Ellers er hun stort sett frisk. Utover langsom hjerteaksjon finner du ikke noe unormalt ved klinisk
undersøkelse. Du tar et EKG som er vist nedenfor.
Hva slags rytmeforstyrrelse har hun?
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A AV-blokk grad 2 type II
B X AV-blokk grad 3
P-bølgefrekvensen er omtrent 100/min og QRS-kompleksfrekvensen omtrent 35/min.
Ventrikkelfrekvensen er helt regelmessig og disossiert fra atriefrekvensen, slik at det foreligger en
total AV-blokk.
C Sinoatrialt blokk med nodal erstatningsrytme
D AV-blokk grad 2 type I
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I hvilken del av hjertesyklus finner vi venstre ventrikkels isovolumetriske relaksasjonsfase?
A I tidsrommet mellom aortaklaffenes åpning og lukning
B X I tidsrommet mellom aortaklaffenes lukning og mitralklaffenes åpning.
Begrepet isovolumetrisk innebærer at volumet i venstre ventrikkel ikke endres, dette inntrer i de
periodene både mitral og aortaklaffene er lukket (intet blod inn eller ut av venstre ventrikkel)
Korrekt svaralternativ fordi det her dreier seg om relaksasjonsfasen (altså etter at aortaklaffen
lukkes, men før mitraalklaffen åpnes)
C I tidsrommet mellom mitralklaffenes lukning og aortaklaffenes åpning
D I tidsrommet mellom mitralklaffenes åpning og lukning
000015ed7a0e367bfc
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En 64 år gammel mann med diabetes mellitus og alvorlig angina pectoris har vært til koronar
angiografi som viser uttalt trekarsykdom. Det er beregnet høy SYNTAX-score og på Hjertemøtet er det
konkludert at forholdene ligger til rette for revaskularisering.
Hva er mest aktuelle behandling for denne pasienten?
A

Henvise til hjerterehabilitering med intenisvt treningsopplegg.
Feil. Det er behov for revaskularisering. Rehabiliteringsgsopplegg er viktig etter operasjonen.
B X Koronar bypasskirurgi pga høy SYNTAX score og diabetes mellitus.
Pasienten har langtkommen koronarsykdom med høy SYNTAX score som betyr at det er
kompleks koronarsykdom. Ved høy SYNTAX score er det bedre resultater med kirurgi enn PCI.
Diabetes er et tilleggsmoment som også taler for kirurgi.
C PCI av de stenoser som kan blokkes og derved satse på delvis revaskularisering.
Feil. Med høy SYNTAX-score er det bedre resultater med koronarkirurgi. Diabetes er ytterligere et
moment som trekker i retning av koronarkirurgi.
D Fortsette medisinsk behandling og instruere pasienten om aktiv bruk av nitroglycerin profylaktisk.
Feil. Pasienten har alvorlig angina og er best tjent med revaskularisering for å lindre symptomer.
Kanskje er det også prognostisk gevinst av revaskularisering.
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Diagnostiske tester har ulike egenskaper, bla. sensitivitet og spesifisitet.
En ideell diagnostisk test har:
A Høy sensitivitet og lav spesifisitet
B X Høy sensitivitet og høy spesifisitet
De to sentrale egenskapene til en diagnostisk test er sensitivitet og spesifisitet. Sensitiviteten er
sannsynligheten for at en syk pasient får riktig svar, dvs. positiv test. Spesifisiteten er
sannsynligheten for at en frisk pasient får riktig svar, dvs. negativ test. Man ønsker at disse
sannsynlighetene er så høye som mulig, dvs. har høy spesifisitet og sensitivitet. RETT SVAR.
C Lav sensitivitet og høy spesifisitet
D Lav sensitivitet og lav spesifisitet
000015ed7a0e367bfc
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Hvilke laboratorieanalyser er relevante å rekvirere ved mistanke om økt venøs
trombosetendens (trombofili)?
A X Protrombin-mutasjon, gentest i blod
Faktor V Leiden, gentest i blod
Protein C i plasma
Protein S i plasma
Antitrombin i plasma
Disse testene hører med ved utredning av trombosestendens.
B Protrombin-mutasjon, gentest i blod
Faktor V Leiden, gentest i blod
Protein C i plasma
Protein S i plasma
APTT i plasma
APTT benyttes ikke til vurdering av trombosetendens, men ved blødningstendens
C Protrombin-mutasjon, gentest i blod
Faktor V Leiden, gentest i blod
D-Dimer i plasma
Protein S i plasma
Antitrombin i plasma
D-dimer benyttes ikke til vurdering av trombosetendens, men til diagnostikk av trombose
D Protrombin-mutasjon, gentest i blod
Faktor V Leiden, gentest i blod
Alfa-1-antitrypsin i plasma
Protein S i plasma
Antitrombin i plasma
Alfa 1-antitrypsin er ikke relevant ved utredning av trombosetendens.
000015ed7a0e367bfc
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En 60 år gammel mann kommer på kontoret ditt med nedsatt syn på høyre øye som han har merket
de siste dager. Du gjør en øyeundersøkelse og finner ved oftalmoskopi: Papilleødem, retinale
blødninger i alle 4 kvadranter og dilaterte retinale vener.
Hva er den mest fryktede følgen av denne diagnosen?
A Amotio retina
B Katarakt
C X Hemorragisk glaukom
Riktig svar. Hemorrhagisk glaukom eller neovaskularisert glaukom.
Når en vene i netthinnen blir tett, vil blodet som den skulle ha ledet vekk fra netthinnen, hope seg
opp. Det blir en stuvning av blod i årene som krøller seg og utvides, og kapillærer kan briste på
grunn av trykket. Dette skader netthinnen og medfører tap av syn. Neovaskulært glaukom oppstår
som følge av at nydannede blodårer i kammervinkelen hindrer vanndrenasjen. De nye blodårene
dannes på grunn av iskemi (surstoffmangel) i hele øyet.
Sentral-venetrombose er vansligst årsak til neovaskulært glaukom. Høyt trykk og eventuelt
glaukom oppstår måneder etter blodproppen, valigvis 2-3 måneder, men det kan også komme
etter lengre tid. Det er derfor viktig med jevnlige kontroller etter en sentralveneokklusjon.
D Makulaødem
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En 55 år gammel kvinne kommer til deg på legekontoret for å få testet øynene med tanke på glaukom
da hun har kjent glaukom i familien. Hun forteller at hun reiser mye i jobben og har liten tid for
kontroller og legebesøk, hun lurer derfor på hvilke symptomer hun skal være oppmerksom på.
Hva er det riktig å svare?
A X Glaukom blir ofte tilfeldig oppdaget og påvises først ved objektiv testing av synsfelt.
Riktig. På grunn av at glaukom gir parasentrale skotomer (såkalte Bjerrum skotom) kan visus
være velbevart slik at pasienten ikke har blitt oppmerksom på skotom. Disse kan gjerne først
påvises ved objektiv testing av synsfelt.
B Glaukom har en snikende symptomdebut hvor visus blir gradvis svekket.
Feil, se D.
C Glaukom debuterer typisk med nyoppståtte flytere i synsfeltet.
Feil, se D
D Glaukom debuterer typisk ved plutselig synstap på ett øye.
Feil, se D.
000015ed7a0e367bfc
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En kvinne kommer inn på legekontoret og forteller at sidesynet hennes har blitt gradvis dårligere i løpet
av de siste månedene. Du utfører en synsfeltsundersøkelse og kommer frem til at hun har en
synsfeltsutfall i temporale halvdel av begge øynenes synsfelter, såkalt bitemporal hemianopsi.
Hvor er det mest sannsynlig at lesjonen befinner seg?
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Nervus opticus
Retina
Area striata
Chiasma opticum
Rett svar. Lys fra det temporale synsfelt faller på nasale hemiretina. Fibre fra nasale hemiretina
krysser midtlinjen i chiasma opticum før de ender i corpus geniculatum laterale på kontralateral
side. Siden chiasma opticum er det eneste stedet hvor fibre fra begge øynes nasale hemiretina
møtes, er det her lesjonen må være lokalisert.
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Du er lege i distrikt. En 74 år gammel mann kommer til deg. Han har over flere år vært plaget med
røde, irriterte øyne. Han er plaget av irritasjon og tåreflod, og i perioder ruskfølelse. Litt hvitlig sekret i
øyekroken. Det klør ikke. Han bruker ikke kontaktlinser. Du undersøker ham og finner at nedre øyelokk
på begge sider er vendt innover. Begge øynene er lett blandingsinjiserte. Ruskfølelsen og irritasjonen
forsvinner når du gir ham en dråpe med lokalbedøvelse (oxibuprocain). Du undersøker med håndholdt
oftalmoskop, og bruker forstørrelsefunksjonen, du finner ingen infiltrater. Du ser ingen sikre opptak ved
fluoresceinfarging.
Hvilken diagnose er mest sannsynlig?
A X Entropion
Vignetten beskriver en pasient med symptomer på entropion; nedre øyelokk er vendt innover.
Dette gjør at pasienten får plager som følge av øyevippene kommer i kontakt med selve øyet. Når
vi får et rusk på øyet, stimuleres tårekjertelen til å øke tåreproduksjonen. Den økte mengden
tårevæske skal skylle bort fremmedlegemet. Ved entropion fungerer øyevippene som et
fremmedlegeme. Derfor blir økt tåreflod og varierende grad av smerter et problem. Når
øyevippene berører cornea, irriteres cornea. Hvor mye ubehag dette medfører, varierer. Vår
pasient hadde ikke fargeopptak i cornea ved undersøkelse med håndholdt oftalmoskop men dette
kan forkomme. Plagene til pasienten forsvinner ved administrasjon av lokalbedøvelse, noe som
bekrefter at årsaken til irritasjonen er overfladisk (konjunktiva, cornea). Riktig svar er derfor:
Entropion (som kan komme med alderen, etter kronisk betennelse eller etter brannskade).
Ektropion betyr utovervrenging av øyelokk. Allergisk konjuktivitt vil også kunne gi kronisk røde
øyne (ved helårsallergi) men da ville en forventet kløe, og ingen stillingsendring av nedre øyelokk.
Allergisk konjuktivitt er vanligst i den yngre befolkningen, og svært sjelden i pasientens
aldersgruppe. Adenoviruskeratoconjuktivitt, kunne gitt bilaterale røde øyne og ruskfølelse (pga
korneaaffeksjon), men det ville vært mer akutt og ikke plager over flere år.
B Ektropion
C Allergisk konjunktivitt
D Adenovirus keratokonjunktivitt
000015ed7a0e367bfc
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En 20 år gammel student kommer i morgentimene til deg på legevakten med smerter og ruskfølelse
fra høyre øye. Han sier han var på skitur på høyfjellet dagen før, og at han våknet midt på natten med
et rennende vondt øye. Pasienten bruker ikke linser, og det er tilsynelatende ellers ingenting å
bemerke i anamnesen. Etter påførsel av lokalbedøvende øyedråper, sier han at han har det mye
bedre. Det gjøres fluoresceinfarging og man finner enkelte punktvise fargeopptak på kornea.
Hva bør gjøres med pasienten, fra legevaktens side?
A

Pasienten trenger ingen øyebehandling da det her ikke er fare for infeksjon. Anbefale
smertestillende.
Antibiotikaprofylakse, øyesalve, bør gis da det er små sår på cornea.
B Gi smertestillende og henvise til øyelege som øyeblikkelig hjelp grunnet faren for akutt bakteriell
keratitt.
Det er ikke tegn til at pasienten her har noen alvorlig tilstand som krever henvisning.
C Gi pasienten lokalanestetikum-øyedråper som han kan bruke i noen dager til smerten har gått
over. Dette bør kombineres med kloramfenikol øyesalve og smertestillende tabletter.
Dette er ikke lurt å gjøre ettersom pasienten da ikke vil merke om det skulle komme ytterligere
skade. Mekanisk skade pga. fremmedlegemer («rusk») vil neglisjeres, og dette kan skade kornea.
D X Legge kloramfenikol salve og øyebandasje og gi pasienten resept på denne øyesalven. Anbefale
smertestillende.
Det er trolig snakk om en fotoelektrisk keratokonjunktivitt (også kalt snøblindhet eller
sveiseblinks). At smerten forsvinner med lokalbedøvelse taler for dette, og at pasienten har vært
på høyfjellet hvor han kan ha fått en UV-skade. Man bør behandle med smertestillende som
paracetamol eller NSAIDs. Antibiotikasalve forebygger infeksjon som komplikasjon.
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En 25 år gammel kvinnelig håndballspiller kommer til legekontoret og er bekymret for at hun har fått
dårligere sidesyn. Etter videre utspørring forteller hun mørkesynet også er blitt dårligere. Ved Donders
test finner du innskrenket synsfelt i alle kvadranter på begge øyne. Videre finner du normal visus,
fargesyn og rødrefleks. Ved oftalmoskopi observerer du funn som på bildet under.
Hvilken diagnose er mest sannsynlig at hun har?
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A

Optikusnevritt
Ved optikusnvritt vil pasienten ikke ha forandringer på netthinnen. Optikusnevritt gir som oftest
ensidig sentral synsnedsettelse (reusert visus), nedsatt pupillerefleks, og redusert fargesyn.
Pasienten har i tillegg ofte smerter ved øyebevegelser.
B Diabetes retinopati
Diabetes retinopati rammer blodårene og vil gi angiopati med blødninger og lekasje fra kar og ved
mer uttalt sykdom; karnydanninger. Den gir ikke pigmenteringer som vi ser her, men etter
laserbehandling for diabetesretinopati vil man kunne få pimentforandringer i netthinnen.
C Infeksiøs chorioretinitt
Infeksiør chorioretinitt er en betennelsestilstand i choroidea og retina. De vanligste symptomene
er sløret syn, smerter, overfølsomhet for lys, økt tåreflod og "Floaters" (svevende flekker i
synsfeltet). Infeksiør chorioretinitt ville gitt en mer akutt debut av symtomer enn vi ser i denne
oppgaven.
D X Retinitis pigmentosa
Retinitis pigmentosa samlebetegnelse på en genetisk gruppe sykdommer som er karakterisert av
initial nattblindhet etterfulgt av kronisk synsfeltinnskrenkning. Skarpsynet vil i starten være bevart,
men etterhvert som synsfeltet innskrenkes yterligere vil visus også bli redusert. Ved oftalmoskopi
ses tynne kar, blek papille og perifere pigmentavleiringer.
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Mikro-RNA kan bidra til å gjøre kreftceller mer maligne. Hvordan?
A

Mikro-RNA er ikke-kodende RNA som kan binde seg spesifikt til komplementære sekvenser i
genpromotere og dermed stimulere transkripsjonen av målgenene. Dersom målgenet er et
onkogen, vil det kunne bidra til kreftutvikling.
Dette er ikke den vanlige funksjonen til et mikro-RNA
B X Mikro-RNA eksporteres fra kjernen til cytosol der det etter enzymatisk omdanning kan binde seg
til mRNA med komplementære eller nær komplementære base-sekvenser. Slik binding av mikroRNA hemmer translasjon av mRNA. Dersom det aktuelle mRNAet koder for
et tumorsuppressorprotein, vil mikro-RNAet kunne bidra til kreftutvikling.
Riktig. Både mikro-RNA og andre ikke-kodende RNA-former spiller antakelig en betydelig rolle i
utviklingen av kreft gjennom å regulere uttrykket av molekyler med mer direkte betydning for
kreftutviklingen.
C Mikro-RNA eksporteres fra kjernen til cytosol der det etter enzymatisk omdanning kan binde seg
til mRNA med komplementære eller nær komplementære base-sekvenser. Slik binding av mikroRNA stimulerer translasjon av mRNA. Dersom det aktuelle mRNAet koder for et onkoprotein,
vil mikro-RNAet kunne bidra til kreftutvikling.
Mikro-RNA hemmer translasjon.
D Mikro-RNA er ikke-kodende RNA som kan binde seg spesifikt til komplementære sekvenser i
genpromotere og dermed hemme transkripsjonen av målgenene. Dersom målgenet er et
tumorsuppressorgen, vil det kunne bidra til kreftutvikling.
Dette er ikke den vanlige funksjonen til et mikro-RNA
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Pasienten er en 56 år gammel mann, har nyoppdaget metastatisk lungekreft og skal starte med
kjemoterapi. Han har gått kraftig ned i vekt siste tiden, har helt mistet appetitten og blir fort mett når
han spiser.
Hva er best å gjøre ?
A

Behandle symptomer og tilstander som kan påvirke appetitt og matinntak
.
B Behandle symptomer som kan påvirke appetitt og matinntak, og gi ernæringsråd og evnt
næringsdrikk
.
C X Behandle symptomer og tilstander som kan påvirke appetitt og matinntak, gi ernæringsråd og
evnt næringsdrikk og diskutere fysisk aktivitet
Riktig svar. Pasienter med kakeksi/vekttap bør i denne fasen få en multimodal tilnærming med
fokus på symptomer, ernæring og fysisk aktivitet. God symptombehandling kan hos noen gjøre at
næringsinntaktet blir normalt igjen, men de fleste har også behov for hjelp til bedre ernæring.
Mange kreftpasienter beveger seg lite, og noen er også redd for om det kan være uheldig for dem
å være fysisk aktive, pasientene trenger støtte for å opprettholde tilpasset fysisk aktivitet for å
forsøke å begrense tap av muskelmasse og fysisk funksjon. Glukokortikosteroider for å bedre
appetitt er ikke god langvarig behandling grunnet bivirkninger, og er best egnet hos pasienter med
langtkommet kreftsykdom der man ønsker en kortvarig stimulering av næringsinntak og energi.
D Behandle symptomer og tilstander som kan påvirke appetitt og matinntak, gi ernæringsråd og
evnt næringsdrikk, diskutere fysisk aktivitet og gi glukokortikosteroider for å bedre appetitt
.
000015ed7a0e367bfc
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En 45 år gammel mannlig butikkmedarbeider kommer til deg som fastlege for å få sykemelding, da
han har vært borte fra jobb i tre dager pga lokale korsryggsmerter. Smertene oppstod da han løftet en
kasse med frukt fra en varebil for tre uker siden. Han blir verre utover dagen og når han står og sitter,
og det er best å være i bevegelse eller å ligge. Du undersøker pasienten og finner nedsatte
bevegelsesutslag i columna i alle retninger og et stivt og anspent bevegelsesmønster. Lasegue`s test
(Streight leg raise) er negativ, sensibiliteten i underekstremitetene er normal, ingen kraftsvekkelser og
god kontroll på urin og avføring.
Hva blir mest riktig å gjøre videre?
A X Du forklarer at det er trygt og gunstig for videre forløp å være i fysisk aktivitet og ber han ta
kontakt med fysioterapeut i kommunen for å få råd og veiledning i aktivitet og øvelser.
Riktig. Her er det behov for trygging. Det er ikke undersøkelsesfunn som taler for videre utredning
på dette tidspunktet, kun tre ukers sykehistorie. Pasienter trenger ikke engre
fysioterapirekvisisjon, så pasienten kan selv ta kontakt med fysioterapeut i kommunen
(behandling på lavest mulig nivå).
B Du rekvirerer MR av lumbal columna, skriver ut sykemelding for en uke og ber han ta kontakt
dersom han blir verre.
Galt. Det er ikke undersøkelsesfunn som taler for videre utredning på dette tidspunktet, kun tre
ukers sykehistorie og kun lokale ryggsmerter.
C Du sykemelder for to uker og anbefaler at han er i fysisk aktivitet som bedrer kondisjonen og gjør
øvelser for å styrke muskulaturen over mage og rygg.
I oppgaveteksten står det at han er stiv og anspent ved bevegelse, noe som kan være uttrykk for
engstelse og utrygghet (gult flagg). Svaralternativ D er derfor et bedre forslag i dette tilfellet.
Forøvrig kan det være fornuftig å se på andre muligheter enn sykemelding for å forhindre
langtidssykemelding, f.eks mulighet for tilrettelegging på arbeidsplassen.
D Du kontakter bedriftshelsetjenesten som kan gi han instruksjon i riktig løfteteknikk og gjøre
nødvendige tilrettelegginger på arbeidsplassen.
Galt. Tiltak for å trygge pasienten og tiltak som fremmer aktivitet og styrke vil være bedre egnet
for at han skal kunne fungere best mulig, både i jobb og fritid.
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Du er fastlege for en kvinne på 34 år som fikk et hjerneinfarkt i forsyningsområdet til venstre a cerebri
anterior for 6 måneder siden. Hun var innlagt for rehabilitering i noen uker rett etter slaget og kom seg
temmelig godt. Hun har hittil ønsket å trene videre på egen hånd. Hun synes det meste går greit, men
kommer nå fordi hun plages med spenning og stivhet i muskulaturen i høyre ben og at ankelen og
foten ikke fungerer helt godt.
Hva gjør du for å hjelpe pasienten?
A

Du anbefaler henne å ta en pause fra treningen og legger opp til en samtale med målsetning om
å styrke hennes mestringsfølelse og aksept av den nye situasjonen.
Dette er mindre riktig da det beskrives en situasjon der hun har behov for at en fysioterapeut
vurderer hennes funksjon og treningsopplegg.
B Du henviser henne til tverrfaglig kommunal rehabilitering.
Dette er mindre riktig fordi det ikke kommer fram indikasjon i vignetten på at det er behov for
tverrfaglige tiltak.
C Du henviser henne til et nytt rehabiliteringopphold på rehabiliteringsavdelingen på sykehuset.
Dette er mindre riktig som første tiltak. Hun har relativt nylig vært på rehabilitering, og det
beskrives ikke funksjonsvansker som tilsier at hun har behov for et så spesialisert og tverrfaglig
tiltak.
D X Du henviser henne til en fysioterapeut med kompetanse innen nevrologiske tilstander.
Dette er riktig. Det beskrives en situasjon der egen trening ikke er tilstrekkelig. Hun har behov for
en vurdering av spastisitet og eventuelt en skinne til ankelen.
000015ed7a0e367bfc
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En 20 år gammel snekkerlærling kommer på fastlegekontoret ditt da han har utviklet nakkesmerter og
smerter ut i høyre skulder og overarm. Du inspiserer og palperer aktuelle områder.
Hvilket sett av undersøkelser vil du så velge for å komme nærmere en diagnose?
A X Aktiv, passiv og isometrisk undersøkelse av nakken. Skulderundersøkelse med aktiv bevegelighet
i alle retninger. Nevrologisk undersøkelse og Spurlings test.
Mest korrekt da svaret inneholder skulderundersøkelse i tillegg til nakkeundersøkelse og
nevrologisk undersøkelse. Dette kan være en C5 rotaffeksjon og/eller skyldes
skulderproblematikk.
B Aktiv og passiv bevegelighet i nakken. Nevrologisk undersøkelse og Spurlings test.
Skulderundersøkelse er relevant her og er ikke nevnt.
C Aktiv, passiv og isometrisk undersøkelse av nakken. Nevrologisk undersøkelse og orienterende
skulderundersøkelse med aktiv bevegelighet i alle retninger.
Spurlings test er relevant her og er ikke nevnt.
D Aktiv, passiv og isometrisk undersøkelse av nakken. Nevrologisk undersøkelse og Lasegues test.
Skulderundersøkelse er relevant her og er ikke nevnt. Lasegues test er ikke relevant. Kraften bør
testes bilateralt for å sammenlikne med "frisk" side.
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En 52 år gammel kvinne ble for åtte måneder siden operert for et stort prolaps i ryggen som ga
affeksjon av nerverot L5 på høyre side. Hun har ikke lenger smerter i den høyre underekstremiteten,
men vedvarende sterke lumbale ryggsmerter, samt innsovningsvansker, konsentrasjonsvansker og
nedstemthet. Hun er sykmeldt fra jobben som helsefagarbeider, og holder seg stort sett liggende
hjemme.
I tillegg til forbedring av den medikamentelle smertebehandlingen, hvilket tiltak bør fastlegen
velge videre?
A X Henvisning til fysioterapeut for aktivisering og treningsbehandling
Riktig svar
B Vurdere oppstart av et antidepressivum
Mindre riktig. Pasienten frembyr symptomer på depresjon, men medikamentell behandling av
dette alene forventes ikke å gi like god bedring som aktiviserende tiltak og treningsbehandling
C Henvisning til nevrokirurg for vurdering for reoperasjon
Mindre riktig, da pasienten ikke lenger har symptomer på affeksjon av nerveroten. Vanligvis er
ikke ytterligere kirurgisk behandling førstevalg.
D Anbefaling om videre avlastning
Mindre riktig. Aktiviserende tiltak med gradvis øket mengde fysisk aktivitet bør forsøkes fremfor
ytterligere avlastning.
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En 60 år gammel kvinne behandles på intensivavdeling for en alvorlig hodeskade; Glasgow Coma
Scale (GCS)-skår var 6 før sedasjon og intubasjon på skadested. ICP (intrakranialt trykk) har holdt seg
like under 20 mmHg siste døgn. Det har vært vanskelig å holde MAP (mean arterietrykk, d.v.s.
middelblodtrykk) på tilfredsstillende nivå. Forkortelser: CPP; hjernens perfusjonstrykk, CBF; hjernens
blodgjennomstrømming, CSF; cerebrospinalvæske.
Hvorfor kan et for lavt MAP føre til økende ICP hos denne pasienten de neste dagene?
A

Fordi: Når MAP reduseres vil ICP øke på grunn av at bufferkapasiteten til CSF er overskredet
Det er ikke noe slikt automatisk forhold mellom MAP og ICP som forklares ved overskredet
bufferkapasitet.
B X Fordi: CPP reduseres og ved svekket autoregulering kan det føre til redusert CBF og dermed
økende ødem
Cerebral autoregulering sikrer tilfredsstillende CBF ved CPP-verdier mellom ca 60-130 mmHg i
en normal hjerne. Ved ulike typer hjerneskade fungerer ikke cerebral autoregulering som normalt:
Autoreguleringen er da svekket eller opphevet. CPP er MAP minus ICP, og ved lav MAP kan CPP
bli tilsvarende lav. En vond sirkel kan da utvikles med redusert CBF på grunn av lavt CPP, som
kan føre til økende ødem og økt ICP som igjen reduserer CPP osv.
C Fordi: Når MAP reduseres vil ICP øke på grunn av at venøs bufferkapasiet er overskredet
Det er ikke noe slikt automatisk forhold mellom MAP og ICP som forklares ved overskredet
bufferkapasasitet
000015ed7a0e367bfc
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En 59 år gammel kvinne ble diagnostisert med Parkinsons sykdom for ni år siden. Hun har hatt god
effekt av Levodopa inntil for ett år siden, men har nå utviklet motoriske komplikasjoner i form av
fluktuasjoner og dyskinesier.
Hvilken nevrokirurgisk behandling vil være til mest hjelp for denne pasienten?
A

Dekompressiv hemikraniektomi
Denne behandlingen er aktuell ved store hjerneslag eller alvorlige hodeskader med ødemutvikling
og forhøyet intrakranielt trykk
B Ballongkompresjon av ganglion Gasseri
Behandlingsalternativ ved medikamentelt refraktær trigeminusnevralgi
C X Dyp hjernestimulering med implantasjon av elektroder i nucleus subthalamicus bilateralt
Riktig svar.
D Baclofenpumpe
Benyttes i behandlingen av spastisitet
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En 45 år gammel mann kommer til legevakten på ettermiddagen. Han er tidligere frisk og jobber som
tømrer. Han har de siste fire ukene vært plaget med smerter i nakken med ledsagende utstråling og
nummenhet i venstre arm. Smertene har holdt han borte fra jobb enkelte dager. Han har hatt noe
effekt av diklofenak (Voltaren) som han har tatt ved behov. Grunnen til at han oppsøker legevakt er at
han siden i dag tidlig har opplevd økende kraftsvikt i venstre arm. Smertene har samtidig avtatt noe i
intensitet. Ved klinisk undersøkelse foreligger paresegrad 2 av 5 for albueekstensjon på venstre side.
Normale kraftprestasjoner i høyre overekstremitet. Du klarer ikke å utløse tricepsrefleks på venstre
side. Øvrige dype senereflekser er 2+ og symmetriske. Spurlings test er umiddelbart positiv på venstre
side med smerteutstråling langs dorsalsiden av overarmen og ut til 2.-4. Finger.
Hvordan håndterer du situasjonen videre?
A
B

Henviser pasienten til CT cervikalcolumna på privat røntgeninstitutt med prioritet innen 1 måned.
Beroliger pasienten, sender han hjem med resept på oxykodon (Oxycontin), og ber han oppsøke
fastlege ved ytterligere forverring
C X ØH-innleggelse på sykehus for videre utredning med snarlig MR av cervikalcolumna og vurdering
av kirurgi
Dette er en pasient med sannsynlig nakkeprolaps/cervikal radikulopati (venstre C7-affeksjon) og
uttalte pareser som kan få betydelige følger for hans fremtidige funksjonsnivå, livskvalitet og
yrkeskarriere om de persisterer. MR av cervikalcolumna vil gi bedre diagnostisk avklaring enn CT
(CT gir også strålebelastning og foretrekkes ved traumer). Rask kirurgi vil være aktuelt om klinikk
og bildefunn samsvarer.
D Sender han hjem og utsteder rekvisisjon til fysioterapi
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En 62 år gammel kvinne innlegges til utredning på nevrologisk avdeling. Ved nevrologisk undersøkelse
finner du pareser i underekstremitetene, i mindre grad i overekstremitetene. Hun har langsomt tempo i
tungen, dysartri, atrofi av muskulatur i hender og lår, spastisitet i underekstremitetene og inverterte
plantarreflekser.
Hvilke av disse funnene indikerer at hun har sentralt betingede pareser?
A

Muskelatrofi og nedsatt tempo i tungen
Muskelatrofi er et perifert tegn.
Nedsatt empo i tungen kan være både sentralt og perifert betinget.
B X Spastisitet og inverterte plantarreflekser
Spastisitet og inverterte plantarreflekser er typiske funn ved sentrale pareser
C Fasciculasjoner og atrofi
Fasciculasjoner og muskelatrofi er begge tegn på perifer nerveaffaksjon
D Nedsatt tempo i tungen og fasciculasjoner
Fasciculasjoner indikerer perifer nerveaffeksjon.
Nedsatt empo i tungen kan være både sentralt og perifert betinget.
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-15-

34
En 45 år gammel kvinnelig pasient oppsøker deg på allmennlegekontoret grunnet et anfall hun nylig
har hatt. Anfallet begynte med en prikkende følelse i høyre hånd som siden bredte seg oppover armen
og etterhvert til høyre side av ansiktet. Hun følte seg også nummen i armen og ansiktet, og talen ble
også litt utydelig. Dette stod på i rundt en halvtime, før de gikk helt tilbake. I timene etterpå lå hun i
sengen og var kvalm og hadde vondt i hodet.
Forkortelser: FB = fokalt anfall med bevart bevissthet. FR = fokalt anfall med redusert bevissthet
Hvilken type anfall er sykehistorien mest forenelig med?
A

Transitorisk ischemisk anfall
Den gradvise utviklingen taler mot TIA, og pasientens alder gjør denne diagnosen mindre
sannsynlig.
B X Migrene med aura
Sykehistorien er forenelig med et migreneanfall med aura. Pasienten hadde ensidige
aurasymptomer (sensoriske og dysfatiske) med komplett restitusjon innen 60 minutter.
Påfølgende migrenehodepine med kvalme og ønske om å være i ro er vanlig, men ikke alle har
det. Det kan også være en mildere hodepine, eller ingen hodepine.
Kilde: "Nevrologi og nevrokirurgi fra barn til voksen" 6. utgave, kapittel om hodepine
C FB-epileptisk anfall
De vandrende sensoriske symptomene er forenelige med dette, men anfallets varighet taler i mot
dette (de går som regel over etter noen minutter). Noen kan ha noe hodepine etterpå, men ikke
så kraftig.
D FR-epileptisk anfall
Ikke påvirket bevissthet i sykehistorien. Lang anfallsvarighet er utypisk for epileptisk aura. Noen
kan ha noe hodpeine etterpå, men ikke så kraftig.
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En mann er henvist på grunn av akutt oppstått dobbeltsyn tidligligere samme dag. Når du i
akuttmottaket undersøker pasientens øyemotilitet finner du funn som skissert på tegningen under.

Hva er årsaken til pasientens dobbeltsyn?
A Internukleær oftalmoplegi (lesjon i fasciculus longitudinalis medialis)
B Høyre trochlearisparese
C X Høyre oculomotoriusparese
Tegningen viser høyresidig ptose og dilatert pupille. I primærposisjon står høyre øye til høyre og
litt ned. Ved blikk mot venstre er det manglende adduksjon av høyre øye. Dette er funn forenelig
med høyre oculomotoriusparese.
D Høyre abducensparese
000015ed7a0e367bfc
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En 62 år gammel mann kommer til deg fordi han har blitt svakere i hendene. Du finner lett atrofi av
små håndmuskler på begge sider, invertert plantarrefleks, enkelte spredte fasciculasjoner i armene,
mest på høyre side, og nedsatt sensibilitet i begge hender. Du konfererer med nevrolog som ikke tror
motornevronsykdom er mest sannsynlige diagnose.
Hva tror du nevrologens vurdering skyldes?
A

At det er lite atrofi
Tidlig i forløpet av motornevronsykdom kan det være lite atrofi
B At det er invertert plantarrefleks
Dette er vanlig ved motornevronsykdom
C At fasciculasjonene er mest til stede på den ene siden
Dette er ikke uforenlig med motornevronsykdom
D X At pasienten har nedsatt sensibilitet i hendene
Dette er ikke en del av motornevronsykdom. Hvis pasienter med motornevronsykdom har
sensoriske tap skyldes det at de samtiditg har en annen tilstand, f.eks. polynevropati.
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En 55 år gammel tidligere frisk kvinne fikk plutselig synsforstyrrelse i høyre øye der synet forsvant
forbigående. Hun oppgir at det det var som en rullgardin ble dratt ned foran høyre øye. Etter noen få
minutter var synet normalt igjen.
Hvilken diagnose er mest sannsynlig?
A
B
C
DX

Optikusnevritt
Retinal migrene
Aura uten migrenehodepine
Amaurosis fugax
Symptomene som beskrevet er typiske for amaurosis fugax. Nesten alltid skyldes disse
symptomene trombose el. emboli i retinal arterie.
000015ed7a0e367bfc

38
En 38 år gammel pasient som fikk behandling hos kiropraktor for en uke siden presenterer symptomer
i form av hodepine, ptose og miose i venstre øye og lett afasi. CTA viser følgende:

-17-

Hva er diagnosen?
A

Nesten okklusjon i venstre retinale sentralarterie

B

Aneurisme i venstre a. communicans posterior (PCOM)

C X Disseksjon i venstre a. carotis interna (ICA)
Sykehistorien med hodepine og venstresidig Horner syndrom kort tid etter mulig traume mot
nakken bør gi mistanke om carotisdisseksjon. Pasienten har i tillegg symptomer fra venstre
frontallapp(afasi). Angiografi bekrefter diagnosen.
D Trombus i venstre a. cerebri media (MCA)
000015ed7a0e367bfc
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En mann på 62 år kommer til utredning på nevrologisk poliklinikk på grunn av at familien har registrert
at han har begynt å lete etter ord. Ektefellen opplyser at han har endret atferd og enkelte ganger har
oppført seg påfallende. Han stiller seg uforstående til dette selv, og hevder at han er frisk som en fisk.
Han har en lett ekspressiv afasi ved konsultasjonen. Cerebral CT har ikke vist patologi.
Hva er mest sannsynlige diagnose?
A

Demens med Lewylegemer
Ved demens med lewylegemer er parkinsonisme, visuelle hallusinasjoner, REM-søvnforstyrrelser
og fluktuerende kognitiv funksjon kjernesymptomene.
B X Frontotemporallappsdegenerasjon
Endring i personlighet, påfallende atferd og svikt i språkfunksjonen er vanlige debutsymptomer
ved frontotemporallappsdegenerasjon. Manglende innsikt er karakteristisk ved
frontotemporallappsdegenerasjon. Cerebral CT er ikke tilstrekkelig til å påvise atrofi, som man
ofte finner ved denne tilstanden.
C Alzheimers sykdom
Ved Alzheimer er svikt i korttidshukommelsen det karakteristiske debutsymptomet.
D Vaskulær kognitiv svikt
Vaskulær kognitv svikt har symptomer som avspeiler lokalisasjon av skaden. Det beskrevne
symptombildet passer bedre med frontotemporallappsdegenerasjon (frontallappsdemns).
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En 23 år gammel kvinne henvises til nevrologisk poliklinikk grunnet følelse av uro i en arm. Pasientens
far har Huntingtons sykdom, og hun er bekymret for at symptomene hun kjenner på representerer
Huntingtons sykdom. Ved nevrologisk undersøkelse avdekker du ingen sikre nevrologiske utfall, men
du får inntrykk av at hun er nedstemt.
Hvordan vil du håndtere pasienten videre?
A

Du henviser til samtale med psykolog grunnet nedstemtheten.
Det er riktigere å ta pasientens høyst reelle bekymring alvorlig. Pasienten bør henvises til
avdeling for medisinsk genetikk for genetisk veiledning.
B Du rekvirerer gentest på Huntingtons sykdom og tar henne til kontroll når svar foreligger.
Pasienter som ønsker testing av Huntingtons sykdom uten at de har symptomer, skal henvises til
avdeling for medisinsk genetikk for å gjennomgå genetisk veiledning.
C Du tar pasienten til kontroll om et år for å vurdere om hun har fått tydeligere symptomer og
vurderer testing igjen da.
Pasienten har uttrykt ønske om å få vite om hun har arvet det sykdomsfremkallende genet.
Bekymringen er vel begrunnet. Pasienten bør henvises til avdeling for medisinsk genetikk for
genetisk veiledning.
D X Du henviser henne til avdeling for medisinsk genetikk for samtale.
Pasienten har ikke sikre nevrologiske utfall, og da skal hun henvises til avdeling for medisinsk
genetikk for å gjennomgå genetisk veiledning før eventuell testing
000015ed7a0e367bfc
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En 22 år gammel mann kommer til deg på allmenlegekontoret med en jevn trykkende smerte i hodet.
Han beskriver smerten som lett, men noen ganger er den moderat sterk. Han har hatt det så mange
ganger tidligere at han har mistet tellingen. Anfallene varer gjerne bare et par timer eller ut for- eller
ettermiddagen. Han holder seg kanskje borte fra kraftig lys, men plages ikke særlig av
hodepinen annet enn at han lurer på hva det kan skyldes.
Hvilken hodepinetype samsvarer best med anamnesen?
A

Klasehodepine
Ved klasehodepine oppleves smerten som ulidelig og sittende i eller bak øyet med periorbitale
smerter. Det er flere ledsagende fenomener. Pasienten vil enten være urolig og rastløs på grunn
av smertene, eller ha autonome fenomener på smertesiden, for eksempel rødt øye eller renning
fra øye eller nesebor, tett nese, ptose, miose, svetting i pannen, eller hevelse rundt øyet.
Kilde: http://www.ihs-classification.org/_downloads/mixed/International-Headache-ClassificationIII-ICHD-III-2013-Beta.pdf
B Medikamentoverforbrukshodepine
Ved medikamentsoverforbrukshodepine skal man ha smerter i mer enn 15 dager pr. måned i 3
måneder, og gå på medikamenter som paracetamol, ASA, NSAIDs i 15 dager per måned, eller
triptaner eller opioider 10 dager per måned, i minst 3 måneder. Dette er en hodepine som skyldes
høyt forbruk av anfallsmedisiner.
Kilde: http://www.ihs-classification.org/_downloads/mixed/International-Headache-ClassificationIII-ICHD-III-2013-Beta.pdf
C Migrene
Ved migrene ville smerten antakelig vært mer intens og pulserende, det ville gjort mer vondt hvis
man beveget seg, og smerten ville vært ledsaget av enten lyd- og lysskyhet, eller kvalme med
eller uten oppkast. Pasienter med migrene oppfatter anfallene som verre enn hva man får inntrykk
av fra denne pasienten gjør.
Kilde: http://www.ihs-classification.org/_downloads/mixed/International-Headache-ClassificationIII-ICHD-III-2013-Beta.pdf
D X Tensjonshodepine
Tensjonshodepine er en hodepine litt uten særpreg. Pasienten har opplevd mange separate anfall
som varierer i varighet og intensitet, han har ikke klare ledsagende kriterier som samsvarer med
migrene, og det øvrige kliniske bildet tyder heller ikke mot verken migrene eller noen av de andre
typene hodepine som oppgis som alternativ.
Kilde: http://www.ihs-classification.org/_downloads/mixed/International-Headache-ClassificationIII-ICHD-III-2013-Beta.pdf
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Nedenfor ser man bilde at et nevrinom ("timeglasstumor") som gir kompresjon og halvsidig skade av
medulla spinalis (markert som grått på 2. bilde).
Hvilke utfall vil man mest sannsynlig finne nedenfor lesjonen?
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A X På ipsilateral side vil man finne pareser i tillegg til tap av leddsans og vibrasjonssans, mens på
kontralateral side vil man finne tap av temperatur- og smertesans.
Dette er et eksempel på Brown-Séquard syndrome. De afferente nervefibrene som leder smerteog temperatursans krysser til kontralaterale side av ryggmargen ca 2 nivåer over det nivået
fibrene annkommer medullaspinalis. Motoriske fibre og afferente fibre som leder leddsans og
vibransonssans krysser først til kontralaterale side i medulla oblongata (altså over skade stedet).
Kilde: Basisbog i medicin og kirurgi. 6e. s667
B På ipsilateral side vil man finne pareser i tillegg til tap av temperatursans, mens på kontralateral
side vil man finne pareser i tillegg til tap av smertesans, leddsans og vibrasjonssans
C På ipsilateral side vil man finne tap av temperatur- og smertesans, mens på kontralateral side vil
man finne pareser i tillegg til tap av leddsans og vibrasjonssans.
D På ipsilateral side vil man finne pareser i tillegg til tap av temperatur- og smertesans, mens på
kontralateral side vil man finne tap av leddsans og vibrasjonssans
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En kvinne på 39 år har gjennom de siste 3 år blitt gradvis dårligere til bens, og ved undersøkelse finner
du en spastisk paraparese. Bortsett fra noe hyppig vannlating har ikke pasienten hatt andre
symptomer. Ingen i familien har multippel sklerose (MS). Du henviser henne til utredning ved
nevrologisk avdeling. MR av hjernen er viser noen hvite flekker i hvit substans. Spinalvæske
proteinelektroforese viser oligoklonale bånd. Ved fremkalt responsundersøkelse er det forlenget latens
ved SEP fra underekstremitetene, mens de andre fremkalte potensialer (VEP og BAER) er normale.
Hun utredes grundig for en mengde mulige årsaker, uten at man finner noe sikkert.
Er det sannsynlig at pasienten har MS? Begrunn svaret!
A

Nei, MS er lite sannsynlig fordi det er ikke er noen attakker ("Schub").
Såkalt primær progressiv MS har gradvis utvikling
B Nei, MS er lite sannsynlig på grunn av normal VEP
På langt nær alle med MS har gjennomgått opticusnevritt, klinisk eller subklinisk.
C X Ja, det er forenlig med MS og man finner ikke noen annen bedre forklaring
Sykehistorie og funn er forenlig med primær progressiv MS
D Ja, MS er en sikker diagnose på grunn av spinalvæskefunnet og SEP-svaret
Ingen av disse er spesifikke for MS
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Ved tolkning av blodutstryk bruker man gjerne en rekke deskriptive begreper for å beskrive
erytrocyttenes morfologi.

Hvilke begreper vil du bruke for å karakterisere erytrocyttene i dette blodutstryket?
A Isocytose, hypokromasi og poikilocytose
B Isocytose og hyperkromasi
C X Anisocytose, hypokromasi og poikilocytose
Anisocytose vil si unormalt stor variabilitet i størrelse. Poikilocytose vil si variabilitet i form.
Hypokromasi vil si nedsatt fargemetning, grunnet nedsatt mengde hemoglobin (det er vanskelig å
vurdere størrelse uten målestokk her, men hadde man hatt målestokk, ville man sett at det også
foreligger mikrocytose). Kilde: Wisløff m.fl. (2014): Blodsykdommer, 7 utg. s. 59-61.
D Anisocytose og hypokromasi
000015ed7a0e367bfc
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En 41 år gammel mann kommer til deg som fastlege da han har følt seg tiltakende sliten og dårlig. Han
er alkoholiker og drikker gjerne en hel flaske brennevin hver dag. Han har for øvrig ingen kjente
helseproblemer og bruker ingen medikamenter. Man måler lav hemoglobin og man tar i den
forbindelse utvidete blodprøver for å finne årsaken til hans anemi. Følgende blodprøvesvar foreligger:
Pasient

Referanseområde

Hb

9,7

13,4 – 17,0 g/dL

MCV

130

82 - 98 fL

p-jern

15

9 – 34 µmol/L

TIBC

54

49 – 83 µmol/L

Transferrinmetning

27,7 %

15 – 57 %

Ferritin

180

30 – 383 µg/L

Kobalamin (B12)

230

178 – 666 pmol/L

Folat (B9)

15

> 10 nmol/L

p-Metylmalonsyre

0,90

< 0,20 µmol/L

p-Homocystein
40,0
TIBC = Total iron binding capacity
Hva er mest sannsynlig årsaken til pasientens anemi?

< 14,2 µmol/L

A

Jernmangel
Ikke forenlig med høy MCV, ferritin og normal transferrinmetning. Da en mulig årsak til
mangelsykdom her er generell feilernæring (alkoholisme) er det ikke direkte feil å tenke også på
jern ved behandling her, men det virker ikke å være kritisk slik ferritinnivået og
transferrinmetningen er nå.
B X Vitamin B12-mangel
Man ser høy MCV og verdier over 120-130 fL er rimelig sikkert enten pga. B12- eller folatmangel.
Høy MCV og høy metylmalonsyre er tilnærmet ensbetydende med B12-mangel. Vær
oppmerksom på at kobalamin og folatnivåer i plasma ikke trenger å være under referanseområdet
for at mangel på disse stoffene skal være sannsynlig. B12-mangel kan gi falskt forhøyet folat i
plasma og det kan være mulig her at begge tilstandene foreligger samtidig, noe man bør tenke på
ved behandling. Kilde: Wisløff m.fl. (2014): Blodsykdommer, 7 utg. s. 63-75.
C Folatmangel
Ved folatmangel vil man forvente normal metylmalonsyre og forhøyet homocystein. Man bør være
oppmerksom på at det er meget mulig at pasienten har både B12- og folatmangel her (mangelfull
ernæring?) da B12-mangel kan gi falsk forhøyet verdi av folat i plasma. Likevel er isolert
folatmangel usannsynlig ved høy metylmalonsyre.
D Anemi ved kronisk sykdom
Alkoholisme og leversykdom kan føre til lett økt MCV (gjerne i området 100-120). Man ville ikke
forventet såpass høy MCV samtidig med forhøyet metylmalonsyre om ikke B12-mangel var
vesentlig bidragende her. For øvrig er anemi ved kreft og inflammtoriske sykdommer som regel
normocytær (evt. mikrocytær).
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Hva er akutt mastoiditt?
A

Akutt mastoiditt er en vanlig tilstand inntil 6 uker etter en akutt otitis media
Akutt mastoiditt er en fryktet komplikasjon i forbindelse med en akutt otitis media
B Akutt mastoiditt er en vanlig og relativ ufarlig komplikasjon etter et tinningbeinsbrudd
Akutt mastoiditt er en fryktet komplikasjon i forbindelse med en akutt otitis media
C X Akutt mastoiditt er en fryktet komplikasjon i forbindelse med en akutt otitis media
Riktig
D Akutt mastoiditt er en fryktet komplikasjon etter en antibiotikakur
Akutt mastoiditt er en frytet komplikasjon av akutt ørebetennelse
000015ed7a0e367bfc
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Hvilket utsagn om skrøpelighet (fralilty) og sarkopeni er mest korrekt?
A

Skrøpelighet og sarkopeni er ulike begreper for samme tilstand
Feil svar. Skrøpelighet (frailty) er et mer omfattende begrep, mens sarkopeni handler om
skrøpelig muskulatur. Men sarkopeni er vanlig hos skrøpelige pasienter.
B Sarkopeni innebærer at pasienten fyller kriterier for skrøpelighet
Feil svar. Det finnes flere kriteriesett for frailty. I praksis har skrøpelige pasienter ofte sarkopeni,
men ting som multimorbiditet, polyfarmasi og kognitiv svekkelse ses også ofte hos denne
pasientgruppen.
C X De fleste skrøpelige har sarkopeni
Riktig svar.
D Et mindretall av skrøpelige pasienter har sarkopeni
Feil svar.
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En 25 år gammel kvinne oppsøker sin fastlege. Hun klager over slapphet og at hun føler seg trett og
svak. Du bestemmer deg for å ta noen orienterende blodprøver og finner følgende:
Prøvesvar:

Normalverdier

Hb

10,1 g/dL

11,7-15,3g/dL

MCV

76 fg

82-92 fg

s-ferritin

9 μg/L

10-167 μg/L

s-transferrinmetning
0,07
Hvilken anemiform er mest sannsynlig?

0,1-0,5

A

Sideroblastisk anemi
Sideroblastisk anemi er en mikrocytær anemi som kjennetegnes av høye verdier s-ferritin og stransferrinmetning (som igjen skyldes høye verdier s-jern og lavere verdier s-transferrin) Årsaken
til jernverdiene er at jernet ikke lar seg nyttegjør i erythrogenesen.
B Anemi grunnet kronisk inflammasjon
Som en respons til inflammatoriske cytokiner reduserer kroppen tilgjengeligheten til s-jern ved å
nedregulere uttrykket av ferroportin, eller internering av ferroportinmolekylene gjennom økt
produksjon av hepcidin. Resultatet er høye jernlager.
C X Jernmangelanemi
: Jernmangelanemi er den hyppigst forekommende mikrocytære anemien. Den kjennetegnes ved
bl.a. lav s-ferritin, lav s-jern til en relativt høy TIBC som igjen gir lav s-transferrinmetning.
Jernmangel er vanlig hos gravide kvinner og kvinner i fertil alder henholdsvis grunnet økt behov
og menstruasjonsblødninger. Jernmangel behandles med jerntilskudd, men mekanismen er ofte
tarmblødning og da trengsdet skopier. Jernmangelanemi er ingen diagnose
D Thalassemia minor
Thalassemia er en mikrocytær anemi som kjennetegnes av høye jernverdier grunnet forstyrrelser
i jernmetabolismen som følge av rask og omfangsrik hemolyse.
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En 65 år gammel mann med KOLS grad 1 legges inn med mistenkt luftveisinfeksjon. I blodgass tatt
mens pasienten puster romluft ser man følgende:
pH høy, pO2 lav, pCO2 lav, BE i referanseområdet, bikarbonat i referanseområdet.
Hva slags syre-base-forstyrrelse er dette?
A Respiratorisk acidose med metabolsk kompensasjon
B Metabolsk acidose med respiratorisk kompensasjon
C X Respiratorisk alkalose
Riktig svar: Respiratoirsk alkalose. Begrunnelse: Pasienten har høy pH (= alkalose). Forklaringen
er at han hyperventilerer (lav pCO2). At han har KOLS grad 2 er i denne sammenhengen
irrelevant. Pasienter med alvorlig KOLS har ofte problemer med ventilasjonen med
respirasjonssvikt type 2, men denne pasienten har ikke det. Han har derimot en respirasjonssvikt
type 1 (hypoksi tross hyperventilering), og hyperventileringen hans pga en infeksjon har gitt han
respiratorisk alkalose.
D Metabolsk alkalose
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I akuttmottaket har du nettopp fått svar på en blodgassprøve du har tatt. Denne viser blant annet:

pH

Målt verdi

Referanseverdier

7,62

7.35-7.45

bikarbonat
40 mmol/l
Hvilken av disse tilstandene passer dette funnet best med?
A
B
C
DX

21-27 mmol/l

Glykolforgiftning
KOLS med kronisk respirasjonssvikt type 2
Vandig omfattende diaré siste 2-3 dager
Hyppig oppkast siste døgn
Høy pH og høy bikarbonat ses ved metabolsk alkalose. Hyppig oppkast fører til tap av saltsyre og
kan dermed gi metabolsk alkalose. Hyppig diaré gir som regel metabolsk acidose. Kronisk
respirasjonssvikt har som regel høy bikarbonat pga renal kompenasjon, men det er ikke typisk
med såpass forhøyet pH. Etylenglykol brytes ned til metabolitter som gir metabolsk acidose.
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En kvinne med KOLS grad 4 har hatt 9 dagers langt sykehusopphold med infeksjonsbehandling og
non-invasiv ventilasjonsstøtte. Hun har gått ned fra 50 til 45 kg under oppholdet. Hun er nå på
bedringens vei, men greier ikke å svelge mat. Det blir lagt ned nasogastrisk sonde. De første dagene
blir mengden sondemat gradvis trappet opp mot et ønsket målnivå.
Hva bør dette nivået være på hos denne pasienten nærmeste uken?
A Ca 750 kcal/døgn
B X Ca 1500 kcal/døgn
Døgnbehovet er ca 25-35 kcal/kg. Med hennes utgangsvekt (50 kg) tilsvarer dette omtrent 1500
kcal/døgn.
C Ca 3000 kcal/døgn
D Ca 6000 kcal/døgn
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En 65 år gammel kvinne kjøres inn til sykehus med ambulanse etter at hun fikk akutt oppståtte
språkvansker for 2 timer siden. Hun er våken, har vansker med å finne ord, men her ingen
kraftreduksjon. Ambulansepersonalet har mistanke om hjerneslag. De har lagt en venflon og gir Ringer
acetat intravenøst. De lurer på andre tiltak som kan igangsettes prehospitalt.
De har målt folgende verdier:
s-Glukose

Saturasjon

BT

Temperatur

Pasient:

4,5

93%

190/110 mmHg

37,4 C

Normal:

4-6 mmol/L

95-98%

120/80 mmHg

Normal rundt 37
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Hvilken tilleggsbehandling er viktigst?
A

Glukoseinfusjon
Fasit: Blodsukker bør måles hos pasienter med mistanke om slag eller andre bevissthetsrelaterte
sykdomsbilder. Det er både viktig at glukosenivået verken er for høyt eller for lavt.
B Blodtrykksenkende
Fasit: Det er ingen indikasjon for å senke blodtrykket hos akutt slagpasienter under transport med
mindre det foreligger forhold som hjertesvikt eller lungeødem som gjør det nødvendig. Blodtrykket
holder seg innenfor behandlingsmålet.
C Febernedsettende medikasjon (Paracet)
Feber kan bidra til skaden forårsaket av et hjerneslag. Imidlertid er 37,3 grader kun en letgradig
temperaturøkning.
D X Oksygen
Fasit: Dette alternativet er mest riktig. Før innleggelse og under transport til sykehuset bør de
fleste slagpasienter få oksygen. Oksygenmetningen hos de fleste pasientene bør være over 95%,
men det kan finnes unntak ved kompliserende faktorer eller komorbiditet som for eksempel
KOLS. Problemet med slag er at okysgentransporten til hjernevev slutter og celler begynner å dø
- derfor er det viktig at det blodet som når frem er tilstrekkelig mettet med oksygen.
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En 50 år gammel mann har fått påvist atrieflimmer hos fastlegen. Han har ikke hatt symptomer på
hjerneslag.
Pasienten er litt overvektig men ellers frisk. Han røyker 2-3 pakker sigaretter i uka. Blodtrykket måles
til 135/85.
Hva er adekvat forebygging mot hjerneslag hos denne mannen?
A

B

C

Anbefale røykeslutt, økt fysisk aktivitet og oppstart av Vitamin K-antagonist - Warfarin.
Dersom man benytter CHA2DS2 VASc score, vil pasienten få 0 poeng, og man anbefaler da ikke
medikamentell primærprofylakse. Skulle pasienten hatt litt høyere score (f.eks hypertensjon,
diabetes osv. i tillegg), ville Vitamin K-antagonist eller DOAC være korrekt profylakse.
Anbefale røykeslutt, økt fysisk aktivitet og oppstart av trombinhemmende medikasjon – 'direct oral
anticoagulant' (DOAC).
Dersom man benytter CHA2DS2 VASc score, vil pasienten få 0 poeng, og man anbefaler da ikke
medikamentell profylakse. Skulle pasienten hatt litt høyere score (f.eks hypertensjon, diabetes
osv. i tillegg), ville Vitamin K-antagonist eller DOAC være korrekt profylakse.
Anbefale røykeslutt, økt fysisk aktivitet og oppstart av blodtrykksbehandling med Lisinopril.

Pasienten har ikke kriterier for medikamentell primærprofylakse (0 poeng med CHA2DS2 VASc
score) med antikoagulasjon. Blodtrykket er ikke så høyt at antihypertensiv behandling er indisert.
D X Anbefale røykeslutt, økt fysisk aktivitet, men ingen oppstart av nye medisiner
Dersom man benytter CHA2DS2 VASc score, vil pasienten få 0 poeng, og man anbefaler da ikke
medikamentell profylakse.
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En 65 år gammel mann ringer fastlegen ettersom han nylig har hatt et «anfall». Han opplevde plutselig
at han «bablet» og hadde vansker med å finne ord, da han skulle snakke med sin kone. Etter omtrent
15 minutter ga problemene seg, og han følte seg litt engstelig, men ellers som normalt. Han har høyt
blodtrykk (BT: 155/90), men er ellers frisk.
Hvilken fremgangsmåte er mest riktig?
A
B

Avtale time på dagen på fastlegekontoret
Be mannen kontakte deg igjen om symptomene skulle vedvare
.
C X Ordne øyeblikkelig hjelp via AMK
Man skal mistenke et TIA-anfall og at pasienten skal utredes så raskt som mulig. Dersom man
bruker ABCD2-score får man en score på 4, noe som tyder på høy risiko for slag de første dager/
første uke.
D Henvise til poliklinisk utredning ved slagenhet innen en ukes tid.
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Du er turnuslege og ansatt ved Slagavdelingen. På en travel mandag morgen hilser du på en 65 år
gammel kvinne, som ble innlagt dagen før, etter at hun våknet med en lammelse i venstre over- og
undereks. CT caput var negativ for blødning og pasienten fikk acetylsalicylsyre 300 mg. I dag er mye
bedret fra i går, men hun kan fortsatt ikke gå eller bruke venstre overeks. Du bestiller en MR caput
som viser et gammelt infarkt i høyre hjernehalvdel, men ingen fersk ischemi. Blodprøver viser glukose
på 11 mmol/l og en CRP på 20. Urinstix er positiv for nitritt. Fra tidligere har pasienten hatt et infarkt i
høyre hemisfære, kun lettgradige sekvele i venstre overeks og litt reduksjon i venstre synsfelt. Hun har
hypertensjon og kostregulert diabetes mellitus.
Hva er den mest sannsynlige årsaken til pasientens nytilkommne parese?
A En urinveisinfeksjon
B X Et epileptisk anfall
Pasienten har hatt et tidligere infarkt i høyre hemisfæren, som var cortikalt (synsfeltutfall). Han er
derfor utsatt for et krampeanfall. Symptomene tolkes som en postapoplektisk parese.
C Hyperglykemi
D Et nytt hjerneinfarkt, som ikke vises på MR caput
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Du har en pasient på 60 år på kontoret og som presenterer en glatt kul på 2 cm under høyre øreflipp.
Den har vokst gradvis det siste halvåret. Du tenker at det kan være en svulst i ørespyttkjertelen.
Hva er den vanligste svulsttypen i denne kjertelen?
A

Den vanligste svulsten i ørespyttkjertelen er plateepitelcarcinom
Plateepitelcarcinom er svært sjelden i spyttkjertler
B
Den vanligste svulsten i ørespyttkjertelen er Wartins tumor
Denne er ikke vanligst - ca 20-30%
C
Den vanligste svulsten i ørespyttkjertelen er Adenocarcinom
Ondartede svulster utgjør bare 15-20% av de i ørespyttkjertelen
D X Den vanligste svulsten i ørespyttkjertelen er pleomorft adenom (blandingstumor)
Denne er den klart vanligste, ca 80% av alle
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Hos små barn er sekretorisk mediaotitt en hyppig forekommende tilstand som medfører hørselstap.
Hva er vanligste årsak til sekretorisk mediaotitt hos disse barna?
A

følgetilstand etter ekstern otitt
Ekstern otitt er ytre øregangsbetennelse.
B Morbus Meniere
Morbus Meniere er en tilstnad som karakteriseres av nedsatt hørsel, vertigo og tinnitus.
C otosclerose
Otosclerose oppstår når ørebeinskjeden fikseres slik at bevegeligheten mellom leddene i
ørebeinskjeden minker.
D X dysfunksjon av tuba auditiva
Tuba auditiva, eller øretrompeten, er viktig for trykkutligning i mellomøret og drenasje av væskefra
mellomøret.
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En gutt på 3 år kommer med sin mor til deg i allmennpraksis. Mor forteller at gutten våknet på natten
med øresmerter. Han har feber 39 grader, CRP 33. Ved otoskopi er det rød og betent trommehinne
som ved akutt mediaotitt.
Hvilke tiltak iverksetter du?
A

Paracet og antibiotika
Ved en ukomplisert ørebetennelse hos et barn trenger du ikke å gi antibiotika.
B Ingen tiltak
Ørebetennelse er svært smertefullt og det er viktig å gi barna god smertelindring
C X Paracet og hevet hodeleie
Riktig svar
D Antibiotika og nesedråper
Ved en ukomplisert ørebetennelse hos et barn trenger du ikke å gi antibiotika.
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Yngve kommer til deg i almennpraksis. Han føler seg utslitt, sover dårlig og klarer ikke å utføre jobben
sin som yrkessjåfør. De siste årene har han lagt på seg 20 kg og han har fått diabetes mellitus type II.
Han har nylig fått tilpasset CPAP. Hvilket tiltak eller behandling vil være viktig for Yngve å
gjennomføre?
Hvilket tiltak eller behandling vil være viktig for Yngve å gjennomføre?
A

Snorkeoperasjon
Snorkeoperasjon er et vidt begrep, og omfatter kirurgi for lufthindring i nese, nesesvelg, gane og
svelg. Det er lite dokumentasjon for at dette virker på OSAS.
B X Vektreduksjon
Riktig. En vektreduksjon vil ha gunstig effekt både på obstruktiv søvnapnoe syndromet og
diabetes mellitus type II
C Bittskinne
Pasienten har allerede fått tilpasset en CPAP og bittskinne gir vanligvis ingen tilleggseffekt til
CPAP
D Medikamentell behandling mot diabetes mellitus type II
En vektreduksjon vil ha gunstig effekt både på obstruktiv søvnapnoe syndromet og diabetes
mellitus type II, og kan forhindre at pasienten må starte opp med antidiabetisk medisin.
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Du har en pasient på allmennlegekontoret som har vært hes i over 4 uker og du ønsker å utføre en
indirekte laryngoskopi på henne.
Hva slags utstyr trenger du i tillegg til lyskilden?
A

Spatel og et lite speil
Spatelen ødelegger for undersøkelsen (presser tunga bakover) og et lite speil gir dårlig oversikt
B Spatel og et stort speil
Spatel vil ødelegge for undersøkelsen og presse tunga bakover
C Kompress og lite speil
Med et lite speil får du ikke skjøvet uvula bakover og oversikten blir dårlig
D X Kompress og stort speil
Med kompressen får en trukket tunga fremover og med stort speil får en skjøvet uvula bakover for
god oversikt
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En 40 år gammel kvinne kommer til legen da hun siste døgnet har opplevd problemer med å høre på
høyre øre. På høyre øre samtidig tilkommet en høyfrekvent pipelyd (tinnitus). Hun opplever ingen
andre plager.
Hva er mest sannsynlig diagnose?
A

Mellomørevæske.
Galt. Mellomørevæske kan oppstå akutt, men følger da typisk i forløpet av en kraftig forkjølelese
og er mest typisk sidelikt.
B Akutt vestibularisnevritt (virus på balansenerven).
Galt. Ved akutt vestibularisnevritt oppstår akutt innsettende vertigo (svimmelhet), men normal
hørsel.
C
Morbus Meniere.
Galt. Ved morbus Meniere oppstår akutt vertigo (vanligvis mest dominerende symtom) i tillegg til
ensidig akutt hørselstap og tinnitus.
D X Sudden deafness (plutselig hørselstap).
Rett.
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En radiolog sier at de skal ta et MR-bilde av en pasient og forteller om en bestemt sekvens. Han
forklarer at relaksasjonstiden etter at radiofrekvenspulsen slås av definerer signalet fra ulike vev i
bildet. For den aktuelle sekvensen avhenger signalet av hvor fort magnetismen gjenvinnes langs Zaksen (perpendikulært på transversalplanet). Tunge og lite mobile molekyler som beincortexbruker
lang tid på å gjenvinne sin magnetisme langs z-aksen og gir lavt signal, men det gjør også lette og
mobile molekyler som vann.
Hvilken sekvens snakker radiologen om?
A

FLAIR
Samme som T2 bortsett fra at inversion recovery attenuerer det frie vannet slik at det fremstår
som svart på bildet. (lavt signal)
B X T1
Signalet i T1 bilder avhenger av hvor fort magnetismen gjenvinnes langs z-aksen, og vann har
lavt signal
C T2
Signalet i T2 bilder avhenger av hvor fort magnetismen tapes i transversalplanet, og vann får høyt
signal
D Diffusjon
Bildekontrasten er avhengig av vannmolekylenes mobilitet i vevet (termiske brownske
bevegelser) Lavere signal for områder med store mengder ektracellulære vannmolekyler, mens
det blir høyt signal i områder hvor vann stort sett er bundet intracellulært.
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Du undersøker en 36 år gammel mann i akuttmottaket grunnet økende magesmerter de siste 2 dager.
Han har ikke hatt avføring siden i går og du lurer på om pasienten kan ha tarmrelaterte smerter. Du
bestiller røntgen oversikt abdomen, det stående bildet er vedlagt.
Hvilken beskrivelse passer best med dette bildet?
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A

Ingen fri luft. Distendert colon med opphevet haustrering. Lite tynntarmsluft. Godt forenlig med
colonobstruksjon.
Colon er luftfylt, men har bevart haustrering, således ikke trykkpreget. Ingen luft-/væskespeil.
B Litt fri luft under venstre hemidiafragma. Distendert colon med opphevet haustrering. Godt forenlig
med colonperforasjon.
Luften under venstre hemidiafragma er i ventrikkelen.
C Rikelig luft i tynn- og tykktarm. Enkelte væskespeil i tynntarm. Godt forenlig med
tynntarmsobstruksjon.
Ingen distendert tynntarm
D X Ingen fri luft. Ingen patologisk tarmdistensjon. Luftfylt colon med noe fekalia. Normale funn.
Det eneste som bør fange øyet her er at colon inneholder mye luft. Dette er imidlertid ikke
nødvendigvis uttrykk for patologi i fravær av andre tegn til obstruksjon.
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En mann på 25 år ankommer akuttmottaket etter en motorsykkelulykke. En av flere undersøkelser som
gjøres er røntgen thorax:
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Case courtesy of Dr Andrew Dixon, Radiopaedia.org, rID: 31631
(Bildene er identiske, bare at det siste er markert med piler.)
Pilene peker her på en forgrenet struktur på venstre lunge som ses som mørk på røntgenbildet.
Hva er dette, og hvorfor kan vi se dette hos denne traume-pasienten?
A X Man ser mannens bronkier grunnet væske i lungevevet
Man ser her bronkiene. Da lungevevet vanligvis er meget luftholdig, og bronkiene også inneholder
luft, vil man vanligvis ikke kunne se bronkiene tydelig på et rtg thorax (med unntak av de største
bronkiene og trachea). Når lungevevet derimot inneholder væske, vil dette stå i kontrast til luftfylte
bronkier, som da blir «mørke», altså mindre røntgentette, enn omliggende lungevev.
Dette tegnet kalles et luftbronchogram.
B Man ser mannens lungearterier grunnet væske i bronkiene
Mannens lungearterier ville man forvente skulle være en røntgentett struktur.
C Man ser mannens bronkier grunnet blod i bronkiene
Blod (eller annen væske) i bronkiene ville gjøre dem mer røntgentette enn omliggende lungevev.
Dette passer ikke med at vi ser en «mørk», altså mindre røntgentett struktur, enn omliggende vev.
D Man ser mannens lungearterier grunnet blod i lungevevet
Blod i lungevevet ville gjøre lungevevet mer røntgentett, altså lysere, på bildet. Man ville dermed
ha enda vanskeligere for å se lungearterier enn på et normalt røntgen thorax, da disse også er
mer røntgentette enn normalt lungevev.
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En 7 år gammel gutt var etter å ha falt på sykkel uten hjelm bevistløs i 1-2 min. Han våknet opp uten
noen symptomer. 7 timer etter fallet begynner gutten å utvikle hodepine, kvalme og oppkast. Han blir
kjørt til sykehus hvor det blir tatt CT.
Hvilket CT-bilde tilhører mest sannsynlig gutten?
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AX A
Bilde viser et epiduralt hematom. Epidurale hematomer skylles nesten alltid traume. Hematomet
er avgrenses av suturlinjene og er linse formet. Det kan i motsettning til subdurale hematomer
krysse midtlinjen. Epidurale hematomer skylles oftest skallebeinfraktur og overrivelse av a.
meningea media som gir temporalt hematom. Epidurale hematomer tar typisk noen timer før
hematomet blir stort nok til å øke det intrakranielle trykket i den grad at det gir symptomer.
https://radiopaedia.org/articles/extradural-haemorrhage
B B
Bilde viser trombe i venstre a. cerebri media med hyperdens media tegn.
C C
Bilde viser et subakutt subduralt hematom. Subduralt hematom skylles overrivelse brodvener
mellom dura og arachnoidea og er vanlig hos eldre grunnet hjerneatrofi og strørre avstand
mellom dura og arachnoidea. Blødningen følger hjernens overflate (halvmåneformet) og kan
krysse suturlinjene (ikke midtlinjen). Hjernens overflaterelieff utviskes under hematomet (se bilde).
Hyperakutte og akutte subdurale hematomer er hyperdense, men samtidig som blodet brytes ned
blir hematomet mindre hyperdens og ved subakutte hematomer (3-20 dager) kan blødninge være
isodens (se bilde) og være vanskelig å skille fra normalt hjernevev. Kroniske hematomer (over 20
dager) er ofte hypodense (kan også være blanding av hyper- og hypodense områder). Subdurale
hematomer gir typisk mindre akutte symptomer enn epidurale hematomer på grunn av det lavere
trykket (venøs blødning) og kan derfor gi relativ stor midtlinjeforskyvning uten vesentlige
symptomer. Barn får sjeldent subdurale hematomer.
D D
Bilde viser et subaraknoidalt hematom (SAB) med samling av blod i subaraknoidalrommet rundt
circulus of Willisi. SAB skylles som oftest spontan rumpert aneurisme. Gir hyperakutt
intenshodepine, kvalme og bevissthetsreduksjon.
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Det blir tatt MR caput av en 62 år gammel mann med progredierende fokalnevrologiske utfall og
personlighetsendringer. T1-vektet MR med kontrast ser slik ut:
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Hvilken diagnose har pasienten mest sannsynlig?
A Pilocystisk astrocytom
B Lavgradig astrocytom
C X Glioblastom
Bildet viser en stor tumor lokalisert frontalt med innvekst i corpus callosum og kontralaterale
hemisfære. Tumoren har et uryddig og heterogent utseende, er kontrastoppladende i periferien og
har sentral nekrose. Bildemessig er dette godt forenelig med et glioblastom. Abscess er mindre
sannsynlig, da disse som regel ikke har så uregelmessig periferi/avgrensning. Lavgradig
astrocytom lader ikke kontrast, og pilcytoiske astrocytomer er utypiske for aldersgruppen.
Kilde: Kompendium i Nevroradiologi, Kjell Arne Kvistad
D Intrakranial abscess
000015ed7a0e367bfc

67
Klasse I-antiarytmika utøver sin effekt ved å blokkere spenningsstyrte natriumkanaler.
Hvordan påvirker dette kardiomyocyttenes aksjonspotensial? (bilde viser aktsjonpotensialet til en
normal kardiomyocytt)

A Fase 3 blir lengre
B Den initiale repolariseringen i fase 1 blir kraftigere
C X Depolariseringen i fase 0 går langsommere
I fase 0 åpnes de spenningsstyrte natriumkanalene. Dette blir vil med føre en depolarisering av
cellen. Klasse I-antiarytmika vil hemme disse ionekanalene og medføre en langommere
depolariseringshastighet (kurven stiger ikke så bratt).
http://www.cvpharmacology.com/antiarrhy/sodium-blockers
bilde: http://www.theeplab.com/B-The-Members-Center/C-Cardiac-AnatomyPhysiology/F-ActionPotential/CF00-Action-Potential.php
D Fase 2 blir kortere
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Du behandler en pasient med platehemmeren klopidogrel etter et iskemisk hjerneslag. Pasienten får
behov for langtidsbehandling med en protonpumpehemmer på grunn av refluksøsofagitt. Du husker at
klopidogrel er et prodrug som må omdannes til en aktiv metabolitt for å utøve sin platehemmende
effekt, og at denne aktiveringen kan hemmes i uttalt grad av enkelte protonpumpehemmere.
Hvilket CYP-isoenzym er påvirket i denne interaksjonen?
A
B
C
DX

CYP3A4
CYP2D6
CYP2C9
CYP2C19
Kfr. de godkjente norske preparatomtalene (SPC) og interaksjonssøk på Legemiddelverkets
hjemmesider (www.slv.no)
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Hvilken påstand om statinbruk er mest korrekt?
A

Number needed to treat (NNT) vil øke dersom man benytter statiner i en pasientgruppe med høy
utgangsrisiko for hjerte-kar-sykdom
Feil - det vil synke.
B X Den relative risikoredusjonen ved bruk av statiner er nokså lik i ulike pasientgrupper, uavhengig
av utgangsrisiko for hjerte-kar-sykdom.
Korrekt. Ref: Collins et al. Lancet 2016.
C Den absolutte risikoredusjonen ved bruk av statiner er nokså lik i ulike pasientgrupper, uavhengig
av utgangsrisiko for hjerte-kar-sykdom.
Feil. Desto høyere utgangsrisiko, desto høyere absolutt risikoreduksjon.
D Number needed to treat (NNT) for statiner er nokså likt i ulike pasientgrupper, uavhengig av
utgangsrisiko for hjerte-kar-sykdom
Feil (dette blir det samme som alternativet med absolutt risikoreduksjon, NNT er det inverse av
absolutt risikoreduksjon).
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Blant opioider med markedsføringstillatelse i Norge er det tre preparater som etter inntak kan føre til at
det inaktive omdannelsesproduktet morfin-3-glukuronid kan måles i blodet til vedkommende bruker.
Hvilke tre opioider har dette fellestrekket?
A Morfin, kodein og fentanyl
B X Morfin, kodein og etylmorfin
Korrekt svar
C Morfin, oksykontin og hydromorfon
D Morfin, hydromorfon og ketobemidon
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En pasient med kols kommer til deg og klager over tremor. Hun bruker følgende legemidler:
- Budesonid (et glukokortikoid til inhalasjon)
- Formoterol (en langtidsvirkende beta-2-reseptoragonist til inhalasjon)
- Tiotropium (langtidsvirkende antikolinergt middel til inhalasjon)
- Roflumilast (en peroral fosfodiesterase-4-hemmer)
Hvilket av disse midlene er det rimelig å mistenke kan henge sammen med pasientens tremor?
A Budesonid
B X Formoterol
Formoterol er en beta-2-reseptoragonist, og stimlering av adrenerge beta-2-reseptorer fører til
tremor
C Tiotropium
D Roflumilast
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Du behandler en kvinne på 60 år med apiksaban etter en lungeemboli. Du får vite at hun har vært hos
sin fastlege og fått forskrevet escitalopram på grunn av depresjonsplager.
Hvilken mulig konsekvens av denne legemiddelkombinasjonen skal du nå være oppmerksom
på?
A

Økt tromboserisiko fordi selektive serotoninreopptakshemmere kan stimulere
trombocyttfunksjonen og derved nedsette effekten av koagulasjonshemmere
B X Økt blødningsrisiko fordi selektive serotoninreopptakshemmere kan hemme trombocyttfunksjonen
og derved forsterke effekten av koagulasjonshemmere
Eneste riktige svaralternativ. Effekten av DOAK (som apiksaban) kan ikke sikkert monitoreres
med INR.
C Økt INR og økt blødningsrisiko fordi selektive serotoninreopptakshemmere kan hemme
trombocyttfunksjonen og derved forsterke effekten av koagulasjonshemmere
D Redusert INR og økt tromboserisiko fordi selektive serotoninreopptakshemmere kan stimulere
trombocyttfunksjonen og derved nedsette effekten av koagulasjonshemmere
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En 15 år gammel kvinne behandles for epilepsi med lamotrigin. Hun har vært anfallsfri i lang tid på
stabil dosering. Hun får så behov for prevensjon og oppsøker en helsestasjon. I frykt for å ikke få
forskrevet prevensjon benekter hun å ha noen sykdommer eller bruke noen faste medisiner. Hun får
forskrevet kombinasjons P-piller.
Hva vil mest sannsynlig skje?
A
B
C
DX

Pasienten får økt risiko for allergiske hudreakjsoner
Pasienten får økt risiko for å bli gravid
Pasienten får økt risiko for blodpropp
Pasienten får økt risiko for epilepsianfall
Begrunnelse: Nedsatt serumkonsentrasjon av lamotrigin (i gjennomsnitt 50 % i
interaksjonsstudier), økt risiko for terapisvikt. Ved bruk av p-piller med tablettfrie perioder, må det
forventes en gradvis, midlertidig stigning (med en faktor to) i plasmakonsentrasjonen i denne
perioden.
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PARP1-inhibitorer er en relativt ny klasse målrettede legemidler som brukes i kreftbehandlingen, og
som hemmer kreftcellenes evne til å reparere DNA enkelttrådbrudd. Disse inhibitorene har vist seg
særlig effektive ved bruk mot tumorer karakterisert ved defekt i en bestemt DNA reparasjonsvei.
Hvilken av de følgende DNA-reparasjonsveiene gjelder dette?
A X Homolog rekombinering
Riktig. F. eks. arvelige mutasjoner i BRCA1/2 gir defekt i homolog rekombinering. PARPinhibering vil gi generell hemming av reparasjon av enkeltrådbrudd (som oppstår hele tiden), og
som fører til replikasjonsinduserte dobbelttrådbrudd hvis de ikke blir reparert. I kroppens normale
celler vil DSB repareres av homolog rekombinering. Når dette svikter i tumorcellene , blir disse
ekstra sensitive for PARP-inhibering (syntetisk letalitet)
B DNA mismatch-reparasjon
Feil, det er ikke funnet spesiell effekt av PARP-inhibitorer ved MMR-defekt
C Base-eksisjonsreparasjon (BER)
Feil, det er ikke funnet spesiell effekt av PARP-inhibitorer ved BER-defekt
D Nukleotide-eksisjonsreparasjon (NE)
Feil, det er ikke funnet spesiell effekt av PARP-inhibitorer ved NER-defekt
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Kolera er en tarminfeksjon som ofte medfører stort væsketap, uttalte elektrolyttforstyrrelser og høy
dødelighet.
Hva er den dominerende patofysiologiske mekanismen bak denne alvorlige infeksjonen?
A Vibrio cholerae gir betydelig invasjon av nøytrofile granulocytter i kolonslimhinne
B X Overflatisk adheranse og toksinproduksjon på slimhinnen i prokisimale tynntarm av Vibrio
cholerae
Kolera er ikke invasiv gastroenteritt, men Vibrio cholera forårsaker sykdom gjennom adheranse
og toksinproduksjon i proksimale tynntarm
C Vibrio cholerae forårsaker dysenteri med betydelig mengder blod og slim i avføring
D Vibrio cholerae disseminerer i blodbanen intracellulært i monocytter og gir et sepsisbilde
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En gravid kvinne med kronisk hepatitt C får målt HCV-RNA-nivået i plasma til 2.800.000 IU/ml like før
fødselen. En uke etter fødselen tas en blodprøve fra barnet for å sjekke hepatitt C-status med
følgende resultat: Anti-HCV positiv og HCV-RNA negativ.
Hva er rett tolkning av dette resultatet?
A
B
C
DX

Barnet er smittet med hepatitt C-virus fordi anti-HCV er positiv.
Barnet er ikke smittet med hepatitt C-virus siden HCV-RNA ikke kan påvises.
Barnet er ikke smittet med hepatitt C-virus siden maternelle antistoffer vil nøytralisere viruset.
Det er usikkert om barnet er smittet med hepatitt C-virus fordi det kan ta flere uker før HCV-RNA
kan påvises.
Det tar tid før HCV-PCR blir positiv etter perinatal smitte. I løpet av 1. levemåned er det bare 22%
av de smittede barna som tester positivt på PCR.
000015ed7a0e367bfc

-37-

77
Hvilken laboratorieanalysemetode er best egnet for å påvise kikhoste?
A Immunfluorescens på direkte materiale
B Antistoffundersøkelse
C X Nukleinsyre påvisning etter amplifisering
Nukleinsyreamplifikasjon (oftest PCR) er definitivt mest sensitive metode for påvisning av
kikhoste med Bordetella pertussis som agens. Dyrkning har lav sensitivitet.
D Dyrkning på spesialmedium
000015ed7a0e367bfc
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Etter at en blodkultur er tatt, inkuberes blodkulturflaskene ved 35 °C i en inkubator som registrerer
endring i blodkulturmediet (feks CO2 produksjon eller pH-endring) som tegn på bakterievekst. Når
endringen passerer en terskelverdi, flagges denne flasken av instrumentet som positiv for å indikere
bakterievekst.
Når det tas blodkultur er det viktig at det fylles korrekt volum (vanligvis 8-10 mL) blod på flaskene.
Hvorfor er dette viktig?
A For lite blod kan føre til falskt negativt funn og for mye blod kan føre til falskt negativt funn
B X For lite blod kan føre til falskt negativt funn og for mye blod kan føre til falskt positivt funn
Korrekt volum blod på hver flasske er viktig for å så høy sensitivitet av metoden som mulig. For
lite blod vil gi lav sensitivitet på grunn av det er lav konsentrasjon av bakterier per volum blod, og
for høyt volum blod vil falskt utslag i deteksjonssystemet som benyttes i flaskene.
C For lite blod kan føre til falskt positivt funn og for mye blod kan føre til falskt positivt funn
D For lite blod kan føre til falskt positivt funn og for mye blod kan føre til falskt negativt funn
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En pasient 45 år gammel tidligere nyretransplantert kvinne innlegges med feber og nakkestivhet. Det
gjøres spinalpunksjon og startes med intravenøs antibiotikabehandling med 3. generasjon
cefalosporin. Spinalvæskepreparat gramfarges og mikroskoperes (se bilde).
Bør antibiotikabehandlingen endres basert på mikroskopifunnet?
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A X Ja, legge til ampicillin iv som dekker aktuelle patogener bedre
I mikroskopipreparatet ses grampositive staver, sammenholdt med at det er funnet i i
spinalvæske, er dette forenelig med Listeria species. Listeria er naturlig resistent overfor
cefalosporiner, men følsomme for ampicillin.
B Ja, skifte til vankomycin iv som dekker aktuelle patogener bedre
C Nei, igangsatte behandling dekker Haemophilus influenzae
D Nei, igangsatte behandling dekker de fleste aktuelle patoger
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Engangshansker kan være et supplement til håndhygiene. Kunnskap om anvendelse og egenskaper
av ulike hansketyper er viktig for at de skal fungere etter hensikten.
Hvilket utsagn om engangshansker er riktig?
A

Engangshansker som ikke er synlig tilsølte kan brukes til flere oppgaver
Engangshansker skal ikke brukes til flere oppgaver
B En av to ubrukte engangshansker laget av nitril eller lateks har mikrohull.
Feil, det er ca. hver tiende.
C X Nitril- og latekshansker har samme beskyttende evne overfor mikrober
Nitril- og latekshanser er sidestilt smittevenrmessig.
D Hansker kan brukes alternativt til annen håndhygiene.
Feil, håndhygiene skal utføres før og etter hanskebruk.
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Du jobber som vakthavende lege på Ringerike sykehus og får telefon fra en allmennlege som trenger
hjelp til tolkning av spirometri (se bilde nedenfor). Spirometri viser en FVC = 109% og FEV1 = 69 % av
forventet verdi. FEV1/FVC = 54%.
Hva feiler pasienten?
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A X Fiksert øvre luftveisobstruksjon
Ved fiksert øvre luftveisobstruksjon vil både ekspirasjon og inspirasjon være unormalt avflatet (slik
som vi ser i denne oppgaven)
https://www.spirometry.guru/fvc.html
Bilde hentet fra medicine 610: clinical respiratory diseases and critical care medicine
https://courses.washington.edu/med610/pft/case4.html
B KOLS med emfysem
De målte verdiene er forenelig med KOLS med emfysem, men da ser vi typisk en hengekøyeformet kurve ved spirometri.
C Restriktiv parenkymal lungesykdom
Pasienten har en bevart FVC og nedsatt FEV1 og FEV1/FVC. Dette gir ikke mistanke om
restriktiv lungesykdom.
D Astma
Ved akutt astma kan vi finne verdier som oppgitt, men kurven viser vanligvis en hengekøye-form.
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Du arbeider i akuttmottak på sykehus og får en kvinnelig pasient på 23 år som er asylsøker fra Kongo.
Hun kom til Norge for noen dager siden og bor på asylmottak. Hun har kommet direkte til
akuttmottaket og hoster kraftig. På spørsmål sier hun at hun har hostet i ca en mnd og at hun av og til
har hostet opp blod. Hun har gått noe ned i vekt, men det har vært mye stress, og hun har dårlig
matlyst. Hun har svettet om natten men tror det er pga angst for alt det ukjente. Hun er afebril, har
normal BT og puls.
Hva vil være beste måte å takle denne pasienten på og hvilke undersøkelser må tas for å
avklare tilstanden?
A

Hun legges inn på vanlig sengepost på medisinsk avdeling uten isolering. Røntgen thorax tas i
løpet av dagen og vanlig innkomstblodprøver + Quantiferon/IGRA test og HIV test tas i
mottakelsen.
Dersom sykehuset ikke har luftsmitteisolat, kan hun legges på vanlig sengepost men da må hun
luftsmitteisoleres der. Rtg thorax er del av diagnostikken, men deretter er mikrobiologiske
undersøkelser av ekspektorat viktigst. QFT vil hverken bekrefte eller avkrefte diagnosen. HIV test
er nyttig men ikke diagnostisk for TB.
B Hun kan dra tilbake til asylmottaket. Hun får en ukes kur med penicillin tabletter, og du bestilles
poliklinisk røntgen thorax om 4-6 uker med påfølgende kontroll på medisinsk poliklinikk.
Det er mulig hun har en akutt pneumoni, men tilstanden har vart i 4 uker og da hun er i
høyrisikogruppe for tuberkulose må hun innlegges, isoleres og raskt diagnostiseres.
C Hun kan sendes tilbake til asylmottaket hvor hun vil få den vanlige tuberkuloseundersøkelsen
med røntgen thorax og QuantiFerron/IGRA test i løpet av noen dager.
Da hun kan være smitteførende, bør hun ikke sendes til asylmottak hvor det vanligvis er mange
på hvert rom og sjanse for å smitte andre. Pga mulig alvorlig sykdom, er det også for pasientens
del viktig å avklare tilstanden raskt.
D X Hun må smitteisoleres og legges på luftsmitteisolat om tilgjengelig på sykehuset. Røntgen thorax
og sputum prøver (direkte mikro, PCR, dyrk) med tanke på tuberkulose må tas. HIV test må også
tas.
Hun er fra et høyinsidensland for tuberkulose og har ikke gjennomgått TB screening enda.
Langvarig hoste m blodig ekspektorat, vekttap og nattesvette gjør tilstanden svært suspekt på
tuberkulose. Pga hosten er hun sannsynlig smitteførende dersom hun har TB. Hun bør derfor
luftsmitteisoleres snarest. Røntgen thorax og mikrobiologisk diagnostikk m sputumprøver vil
sannsynligvis avklare diagnosen.
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En 60 år gammel mann har den siste tiden merket svekket kraft i underekstremitetene. Utredning ved
nevrologisk avdeling gir mistanke om motornevronsykdom. Han har utført spirometri som viser forsert
vital kapasitet (FVC) på ca 50% av forventet.
Hvilken behandling er mest aktuell?
A Langtids oksygenbehandling (LTOT)
B X BIPAP
Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) er den vanligste motornevronsykdommen og fører til svekket
respirasjonsmuskulatur på grunn av apoptose av motornevroner i ryggmargen. Dette gir svekket
belgfunksjon og gir hypoventilasjon og type 2 respirasjonssvikt. Ved FVC < 60 % foreligger det
ofte behandlingskrevende respirasjonssvikt. Behandles oftest med langtids mekanisk ventilasjon i
form av BiPAP.
C CPAP
Indisert ved type 1 respirasjonssvikt. Mest evidens ved lungeødem og penumoni.
D High Flow oksygenbehandling
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Kvinne, 54 år, oppsøker fastlegen grunnet akutte brystsmerter venstre side, ledsaget av tungpust
(smerter øker ved innpust). Hun røyker, er ellers frisk, uten forutgående sykdom eller traumer, ingen
faste medisiner. Normale funn over cor/pulm. Medisiner: kun HRT (hormonal replacement therapy),
startet siste 6mnd
Hvilken diagnose er mest sannsynlig, og hva er anbefalte utredning videre ?
A

Lungeemboli, og fastlegen bør rekvirere D-dimer og rtg toraks før han/hun vurderer
evt innleggelse
Feil svar: Pasienten frembyr klassiske symptomer på lungeemboli, har disposisjon gjennom nylig
oppstartet HRT (gir 2-3 ganger økt risiko for venøs trombose) og har klinisk høy sannsynlighet for
LE, og tilstanden oppfattes som Øhj, hvorfor hun bør innlegges direkte på sykehus for rask
utredning - aktuelle svar er derfor feil (mer sannsynlig lungeembolus enn pneumothorax). Aktuelle
svar er defor mindre riktig enn B (mest sannsynlig lungeemboli, krever innleggelse Øhj uten andre
forutgående undersøkelser som D-dimer eller rtg thorax)
B X Lungeemboli, og fastlegen bør henvise pasienten som Øhj til sykehus for rask utredning
Rett svar: Pasienten frembyr klassiske symptomer på lungeemboli, har disposisjon gjennom nylig
oppstartet HRT (gir 2-3 ganger økt risiko for venøs trombose) og har klinisk høy sannsynlighet for
LE, og tilstanden oppfattes som Øhj, hvorfor hun bør innlegges direkte på sykehus for rask
utredning
C Pneumothorax, og fastlegen bør rekvirere rtg thorax før en vurderer videre utredning
Feil svar: Pasienten frembyr klassiske symptomer på lungeemboli, har disposisjon gjennom nylig
oppstartet HRT (gir 2-3 ganger økt risiko for venøs trombose) og har klinisk høy sannsynlighet for
LE, og tilstanden oppfattes som Øhj, hvorfor hun bør innlegges direkte på sykehus for rask
utredning - aktuelle svar er derfor feil (mer sannsynlig lungeembolus enn pneumothorax, og
krever innleggelse Øhj)
D Lungebetennelse, og fastlegen bør rekvirere rtg toraks før videre utredning og innleggelse
Feil svar: Pasienten frembyr klassiske symptomer på lungeemboli, har disposisjon gjennom nylig
oppstartet HRT (gir 2-3 ganger økt risiko for venøs trombose) og har klinisk høy sannsynlighet for
LE, og tilstanden oppfattes som Øhj, hvorfor hun bør innlegges direkte på sykehus for rask
utredning - aktuelle svar er derfor feil (mer sannsynlig lungeembolus enn pneumoni)
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En 26 år gammel kvinne innlegges ved akuttmottaket etter at hun i 2 uker har hatt økende hoste,
hodepine, slapphet og etterhvert blitt tiltagende tungpustet. Flere av hennes studievenninner har vært
forkjølet siste tiden. Hun er fra tidligere frisk og bruker ingen faste medisiner bortsett fra p-piller.
Fastlegen som har lagt henne inn skriver at hun i 5 dager har vært behandlet med
fenoxymetylpenicillin tabl., 660 mg x 4. Ved undersøkelse finner du krepitasjoner over begge basale
lungefelt baktil og lett nedsatt respirasjonslyd over venstre lunge lateralt. Hun er i redusert
allmenntilstand, har et BT på 105/72 mmHg, puls 89/min, respirasjonsfrekvens 24/min, SaO2
(oksygenmetning) 93% på romluft og temperatur 38,2OC. De første blodprøvene viser flg. verdier: Hb
12,2 g/100ML. Leukocytter 6,6 x109/L. Trombocytter 503 x109/L. SR 44 mm/time. CRP 154MG/L.
Hva er den første viktigste diagnostiske undersøkelsen som bør gjøres nå?
A X Ta røntgen thorax
Den mest sannsynlige diagnosen hos denne tidligere friske kvinnen er en atypisk pneumoni. En
slik atypisk pneumoni er ofte preget av gradvis økende symptomer over tid, og har typiske
symptomer med hoste (gjerne tørrhoste), hodepine og evt redusert allmenntilstand. Yngre
personer er oftere rammet av dette enn eldre. Sykdommen er ofte assosiert med kun lettgradig
feber, normale leukocyttverdier og noe trombocytose (akuttfasereaksjon). For å stille denne
diagnosen raskt allerede i akuttmottaket bør det nå gjøres undersøkelse med røntgen thorax. Her
vil en raskt få avklart evt patologi i lungeparenchymet som bør avklares da pasienten både har
nedsatt respirasjonslyd venstre side og har nedsatt oksygensaturasjon. Etter dette kan det gjøres
ytterligere diagnostikk av etiologi med blodkulturer og ekspektoratprøve. Rtg thorax bør være tatt i
de aller fleste tilfeller før CT vurderes. D-dimer være ofte ikke være noen nyttig prøve med
henblikk på å avklare en differensialdiagnose som lungeemboli i denne situasjonen da infeksjoner
også vil føre til forhøyede verdier (og særlig hvis røntgen thorax viser tydelige fortetninger som
ved pneumoni).
B Etterbestille blodprøve for D-dimer
Den mest sannsynlige diagnosen hos denne tidligere friske kvinnen er en atypisk pneumoni. En
slik atypisk pneumoni er ofte preget av gradvis økende symptomer over tid, og har typiske
symptomer med hoste (gjerne tørrhoste), hodepine og evt redusert allmenntilstand. Yngre
personer er oftere rammet av dette enn eldre. Sykdommen er ofte assosiert med kun lettgradig
feber, normale leukocyttverdier og noe trombocytose (akuttfasereaksjon). For å stille denne
diagnosen raskt allerede i akuttmottaket bør det nå gjøres undersøkelse med røntgen thorax. Her
vil en raskt få avklart evt patologi i lungeparenchymet som bør avklares da pasienten både har
nedsatt respirasjonslyd venstre side og har nedsatt oksygensaturasjon. Etter dette kan det gjøres
ytterligere diagnostikk av etiologi med blodkulturer og ekspektoratprøve. D-dimer være ofte ikke
være noen nyttig prøve med henblikk på å avklare en differensialdiagnose som lungeemboli i
denne situasjonen da infeksjoner også vil føre til forhøyede verdier (og særlig hvis røntgen thorax
viser tydelige fortetninger som ved pneumoni).
C Ta ekspektoratprøve til mikrobiologisk undersøkelse
Den mest sannsynlige diagnosen hos denne tidligere friske kvinnen er en atypisk pneumoni. En
slik atypisk pneumoni er ofte preget av gradvis økende symptomer over tid, og har typiske
symptomer med hoste (gjerne tørrhoste), hodepine og evt redusert allmenntilstand. Yngre
personer er oftere rammet av dette enn eldre. Sykdommen er ofte assosiert med kun lettgradig
feber, normale leukocyttverdier og noe trombocytose (akuttfasereaksjon). For å stille denne
diagnosen raskt allerede i akuttmottaket bør det nå gjøres undersøkelse med røntgen thorax. Her
vil en raskt få avklart evt patologi i lungeparenchymet som bør avklares da pasienten både har
nedsatt respirasjonslyd venstre side og har nedsatt oksygensaturasjon. Etter dette kan det gjøres
ytterligere diagnostikk av etiologi med blodkulturer og ekspektoratprøve. D-dimer være ofte ikke
være noen nyttig prøve med henblikk på å avklare en differensialdiagnose som lungeemboli i
denne situasjonen da infeksjoner også vil føre til forhøyede verdier (og særlig hvis røntgen thorax
viser tydelige fortetninger som ved pneumoni).
D Ta CT thorax
Den mest sannsynlige diagnosen hos denne tidligere friske kvinnen er en atypisk pneumoni. En
slik atypisk pneumoni er ofte preget av gradvis økende symptomer over tid, og har typiske
symptomer med hoste (gjerne tørrhoste), hodepine og evt redusert allmenntilstand. Yngre
personer er oftere rammet av dette enn eldre. Sykdommen er ofte assosiert med kun lettgradig
feber, normale leukocyttverdier og noe trombocytose (akuttfasereaksjon). For å stille denne
diagnosen raskt allerede i akuttmottaket bør det nå gjøres undersøkelse med røntgen thorax. Her
vil en raskt få avklart evt patologi i lungeparenchymet som bør avklares da pasienten både har
nedsatt respirasjonslyd venstre side og har nedsatt oksygensaturasjon. Etter dette kan det gjøres
ytterligere diagnostikk av etiologi med blodkulturer og ekspektoratprøve. Rtg thorax bør i de fleste
tilfeller være tatt før man vurderer CT thorax. D-dimer være ofte ikke være noen nyttig prøve med
henblikk på å avklare en differensialdiagnose som lungeemboli i denne situasjonen da infeksjoner
også vil føre til forhøyede verdier (og særlig hvis røntgen thorax viser tydelige fortetninger som
ved pneumoni).
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En 64 år gammel mann ble innlagt på grunn av colitt og får ikke spise på vanlig måte. Vekt 90 kg,
høyde 188 cm. For et halvt år siden veide han 102 kg, og han har ikke gjort noe bevisst for å gå ned i
vekt.
Lab ved innkomst

Referanse

Hb

14,0 g/dl

13.4-17.0

Kalium

3,0

3,5 - 4,4 mmol/L

Albumin

30 g/L

36-45-g/L

Fosfat
1.1 mmol/L
0,71 - 1,23 mmol/L
Det ble startet med i.v. ernæring (SmofKabiven perifer) 800 kcal på dag 1. P-Fosfat var 1.1 mmol/L
ved start, 0.9 mmol/L dag 2 og 0.42 mmol/L dag 3 (se figur).
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Hva er beste tiltak på dag 3?
A

Gi fosfat 20 mmol i 500 ml 5 % glukose og SmofKabiven perifer 800 kcal
Dette tiltaket er bedre enn tiltaket om å trappe ned SmofKabiven til 550 kcal, fordi en her gir
fosfattilførsel, som er helt nødvendig pga fosfatfallet. Elektrolyttene må korrigeres! Pasienten var i
utgangspunktet i moderat risiko for RES pga ufrivillig vekttap på vel 10% siste halvåret er, og da
er retningslinjen at en skal gi 20 kcal/kg/d. Men, pga fosfatfallet fra dag 1 til dag 3 må pasienten
nå defineres til å være i alvorlig risiko for RES, og da er retningslinjen at en skal gi 10 kcal/kg/dag.
Så, vedrørende ernæringen er det et riktig nivå med 800 kcal. Husk, pasienten får også 25 g
glukose i halvliteren med 5% glukose fosfaten gis i, og med 4 kcal/g for karbohydrater gir dette
100 kcal, slik at pasienten til sammen får 900 kcal. Som er 10 kcal/kg/dag.
B X Gi 250 mg tiamin, fosfat 20 mmol i 500 ml 5 % glukose og SmofKabiven perifer 800 kcal
Dette er det beste og riktigste tiltaket fordi tiamin gis, i tillegg til fosfat og riktig nivå på
energitilførselen. Retningslinjen for å forebygge RES er å gi tiamin (Vit B1) umiddelbart før
ernæring gis og i de første 10 dagene av reernæring. De tre første dagene skal tiamin gir
intravenøst.
C Trapp ned til SmofKabiven 550 kcal
Pasienten har gått ned 12 kg det siste halvåret, som er et vekttap på 11,8%. I følge kriteriene for
forebygging og behandling av reernæringssyndrom er et ufrivillig vekttap på > 10% siste 3-6
måneder nok for å være i moderat risiko for reernæringssyndrom (RES). For å forebygge RES
skal utgangsverdiene av kalium, kalsium, fosfat og magnesium måles, og handling iverksettes,
blant annet basert på dem.

D

Dette tiltaket er for så vidt godt tenkt, en er inne på at pasienten kan ha fått for mye ernæring med
800 kcal, når pasienten kan være i risiko for RES fordi fosfatverdien har gått drastisk ned fra dag
til dag. Men, en har ikke satt alle opplysningene opp mot kriteriene for risikograd for RES, med
tilhørende tiltak i riktig rekkefølge.
Henvis til endokrinolog
Dette tiltaket vil kanskje være aktuelt hvis man er usikker på hvorfor P-Fosfat faller slik figuren
viser. Mange er ikke kjent med effektene av reernæring på P- Fosfat og hvor alvorlig dette kan bli
for pasientene. Man søker kanskje hjelp der man tenker at man kan få dette og en endokrinolog
vil for noen være en aktuelt spesialitet å rådføre seg med.
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En mann 54 år er utredet hos fastlegen for forhøyede leverprøver over fire måneder med ALAT 170
(10-70 U/L) og ASAT 140 (15-45 U/L). Det ble også tatt en CT-undersøkelse som gav sterk mistanke
om fettlever etter at virushepatitter, autoimmun hepatitt og en rekke andre tilstander er utelukket.
Pasienten veier 92 kg og er 182 cm høy, noe som gir BMI 27.8. Han drikker ca 2 glass vin (2 dL) pr
uke.
Hvordan vil du behandle pasienten?
A

Starte metformin mot fettlever
Anbefales pr i dag ikke til ikke-diabetikere
B X Anbefale vektreduksjon og økt fysisk aktivitet.
Beste svar, begge tiltak har dokumentert effekt på fettlever.
C Anbefales vektreduksjon og oppstart av et kolesterolsenkende medikament, fortrinnsvis et statin.
vektreduksjon er gunstig, men det er ikke dokumentert at statiner bedrer fettlever.
D Oppfordre til totalavhold fra alkohol
Kan være aktuelt ved høyt forbruk, men er neppe tilstrekkelig hos denne pasienten.
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En 43 år gammel kvinne blir operert for Mb Crohn med fjerning av cøcum og distale 45 cm av ileum på
grunn av stenosedannelse etter langvarig betennelse. CT tatt før operasjonen viste ikke tegn til Mb
Crohn andre steder i tarmen. Etter operasjonen har pasienten fått diare 4-6 tømninger pr dag. Det
gjøres 2 måneder etter operasjonen en ileocoloskopi som ikke viser tegn til
betennelse. Avføringsprøve leveres til mikrobiologisk undersøkelse og er besvart "negativ".
Hva er den mest sannsynlige årsaken til pasientens diare?
A X Gallesyremalabsorbsjon.
Gallesyrer reabosrberes i distale ileum. Ved sykdom eller reseksjon av distale ileum vil reopptaket
reduseres slik at mange pasienter vil få gallesyreindusert diare. Behandles effektivt med en
gallesyrebinder.
B Inflammasjon i ileum eller jejunum som ikke er oppdaget ved CT før operasjonen.
Dette er usannsynlig og med normal nedre endoskopi vil det oftes ikke forklare diare.
C Infeksjon med C difficile grunnet antibiotikaprofylakse ved kirurgi, men som ikke er fanget opp ved
PCR av avføringsprøven.
PCR for C difficile har høy sensitivitet. Det er heller ikke sett betennelse ved nedre endoskopi.
Alternativet er usannsynlig.
D Irritabel tarm syndrom.
IBS er vanlig i befolkningen, men ved nyoppståtte symptomer hos en operert pasient med Mb
Crohn er dette mindre sannsynlig.
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En kvinne på 35 år har vært til utredning grunnet diaré og jernmangel. Hun har to barn som begge har
cøliaki. Du har tatt blodprøver med tanke på cøliaki, og disse viser forhøyet IgA antivevstransglutaminase antistoff.
Hvilken påstand om denne pasienten er riktig?
A X Diagnosen er sannsynligvis cøliaki, men dette må bekreftes med biopsier fra duodenum. Hun skal
ikke starte med glutenfritt kosthold før hun har vært til gastroskopi med duodenalbiopsier.
Riktig svar. Diagnosen er sannsynlig, på grunn av symptomene (diaré), funnene (jernmangel og
positiv IgA anti-vevstransglutaminase) og familieanamnesen, og diagnosen må bekreftes med
biopsier fra duodenum. Hun skal ikke starte med glutenfritt kosthold før hun har vært til
gastroskopi med duodenalbiopsier. Oppstart av glutenfritt kosthold kan medføre at de patologiske
forandringene i duodenum normaliseres, slik at diagnosen ikke kan bekreftes.
B Diagnosen er sannsynligvis cøliaki, men dette må bekreftes med biopsier fra duodenum. Hun kan
starte med glutenfritt kosthold før hun har vært til gastroskopi med duodenalbiopsier.
Diagnosen er sannsynlig, på grunn av symptomene (diaré), funnene (jernmangel og positiv IgA
anti-vevstransglutaminase) og familieanamnesen, og diagnosen må bekreftes med biopsier fra
duodenum. Hun skal derimot ikke starte med glutenfritt kosthold før hun har vært til gastroskopi
med duodenalbiopsier. Oppstart av glutenfritt kosthold kan medføre at de patologiske
forandringene i duodenum normaliseres, slik at diagnosen ikke kan bekreftes.
C Diagnosen er klar. Pasienten har cøliaki og skal starte med glutenfri kost umiddelbart.
Diagnosen er sannsynlig, på grunn av symptomene (diaré), funnene (jernmangel og positiv IgA
anti-vevstransglutaminase) og familieanamnesen, men diagnosen må bekreftes med biopsier fra
duodenum.
D Diagnosen er sannsynligvis cøliaki, men dette må bekreftes med HLA-typing. Hvis hun er HLADQ2 eller HLA-DQ8 positiv er diagnosen bekreftet.
Diagnosen er sannsynlig, på grunn av symptomene (diaré), funnene (jernmangel og positiv IgA
anti-vevstransglutaminase) og familieanamnesen, men diagnosen må bekreftes med biopsier fra
duodenum. HLA-typing kan ikke bekrefte diagnosen, siden en stor andel av befolkningen er HLADQ2 eller HLA-DQ8 positiv uten å ha cøliaki. Derimot kan diagnosen i praksis utelukkes ved hvis
hun er HLA-DQ2 og HLA-DQ8 negativ, fordi det da er svært sjeldent med cøliaki.
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Du er fastlege til en 54 år gammel kvinne med kjent ulcerøs totalcolitt som ble diagnostisert for 17 år
siden. Hun har siden diagnosen kun brukt 5-ASA (5-aminosalisylsyre) tabletter. De siste 12 årene har
hun vært helt symptomfri, og hun forteller at hun i perioder har avglemt tablettene uten å merke noen
plager og nå ønsker hun derfor å slutte med 5-ASA.
Hva vil du tilråde denne pasienten?
A

Pasienten kan over noen uker trappe gradvis ned på dosen med 5-ASA. Om hun fremdeles er
symptomfri kan medikamentet seponeres. Så lenge hun er symptomfri er det ikke behov for
kontroller med colonoskopi.
B X Pasienten bør tilrådes å fortsette med en daglig vedlikeholdsdose med 5-ASA tabletter til tross for
at hun er symptomfri. I tillegg bør hun undersøkes regelmessig med colonoskopi.
Vedlikeholdsdose med 5-ASA tabletter er anbefalt da i tillegg til å forebygge eksaserbasjon også
redusererer risiko for kreft i tykktarm som er assosiert med langvarig ulcerøs colitt.
C Pasienten kan over noen uker trappe gradvis ned på dosen med 5-ASA. Om hun fremdeles er
symptomfri kan medikamentet seponeres. Det er fremdeles viktig at hun har jevnlige kontroller
med colonoskopi.
D Pasienten bør fortsette med uendret dose 5-ASA tabletter, men så lenge hun ikke har symptomer
er det ikke behov for kontroller med colonoskopi.
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En 35 år gammel mann har over lengre tid hatt intermitterende dyspepsi og innlegges omsider med et
blødende ulcus duodeni og en ledsagende hemoglobin på 9,6 g/dl (normalverdi er 11,7 - 15,3 g/dl).
Pasienten har ikke brukt NSAIDs og test på helicobacter pylori var positiv. Man oppnår stabil og
asymptomatisk situasjon ved behandling med protonpumpehemmer og pasienten utskrives med
trippelkur for eradikasjon av helicobacter pylori.
Hvordan bør denne pasienten følges opp videre?
A

Pasienten trenger ingen planlagt kontroll, men får beskjed om å ta kontakt med lege ved
tilbakefall av symptomer.
B
Pasienten bør henvises til colonoskopi.
C Pasienten sette opp til kontroll hos fastlege om 3 måneder for å sjekke hemoglobin.
D X Pasienten settes opp til kontroll om 2-3 måneder for undersøke om helicobacter pylori er
eradikert.
Komplisert ulcus duodeni
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En 24 år gammel mann er innlagt ved gastromedisinsk avdeling pga. ulcerøs colitt. Han har hatt
sykdommen siden han var 18 år og har vært behandlet medikamentelt med rimelig god effekt.
Imidlertid har han hatt økende diare og redusert allmentilstand de siste par måneder før innleggelsen.
Han var sist coloscopert for en uke siden, og den viste betydelig colitt fra og med rectum til høyre
flexur. Han ble nå innlagt ved gastromedisinsk avdeling for fem dager siden pga. 10-15 delvis blodige
diareer hvert døgn. Det er startet behandling med steroider i.v., tromboseprofylakse, i.v. væske og
næring og infliximab. Behandlingen har ikke bedret tilstanden. Han har feber 38.5, puls 95, og CRP
100 (normalt <5). Du er vakthavende kirurg og tilkalles for vurdering av indikasjon for operasjon, noe
du finner er indisert.
Hva er beste prosedyre for operasjonen?
A X Colectomi og ileostomi
Ja, ved totalcolitt, dvs. fra og med rectum og forbi venstre flexur er det klar indikasjon for
colectomi og ileostomi ved avanserte symptomer uten effekt av medikamentell behandling.
B Colectomi og ileorectostomi
Det er kontraindisert å koble ileum på en syk rectum.
C Utvidet venstresidig hemicolectomi
Nei, det er ingen mening i å sette igjen colon ascendens, da den uansett ikke kan kobles på
rectum pga. proctitt, og fordi det i slike tilfeller kun er et spørsmål om tid før også ascendens blir
affisert.
D Proctocolectomi og bekkenreservoar
Det gjøres aldri proctocolectomi ved fulminant colitt el. toksisk megacolon. Og heller aldri at man
konstruerer et bekkenreservoar på en så syk pasient. Det kan gi livstruende komplikasjoner.
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En 50 år gammel kvinne ble undersøkt med CT-abdomen i forbindelse med en akutt abdomen. Det ble
bemerket at man så gallestein i pasientens galleblære, uten at man trodde dette hadde noe med
pasienten akutte sykdomsforløp å gjøre.
Allerede etter noen timer er pasienten langt bedre, og man konkluderer med at det akutte anfallet har
hatt en uspesifikk årsak. Når du snakker med pasienten, lurer hun på hva som skal gjøres videre med
gallesteinssykdommen.
Hva blir mest riktig å fortelle pasienten?
A

Ettersom hun har fått påvist gallestein, bør hun opereres profylaktisk innen noen måneder
Dette stemmer ikke. Mange har asymptomatisk gallestein uten at man trenger å gjøre noe med
det.
B X Siden hun ikke har symptomer som kan tilskrives gallestein, trenger hun ikke kirurgisk behandling
80% av pasienter med gallestein er asymptomatiske. Disse trenger ingen behandling utover å
forebygge risikofaktorer.
Kilde: https://legehandboka.no/handboken/kliniske-kapitler/magetarm/tilstander-og-sykdommer/
galleveier/gallesteinsykdom/#terapi
C Gallestein som bare gir smerter skal ikke opereres, men skal alltid opereres hvis det blir
betennelse i gallblæren.
Det stemmer ikke. Residiverende gallestensanfall er god indikasjon for operasjon. Ikke alle med
betennelse i galleblæren skal opereres.
D Dersom hun skulle få et smerteanfall som kan tilskrives gallestein, bør man operere henne
Selv ved symptomatisk gallestein, trenger man ikke opereres. De med uttalte plager tilbys
operasjon, uten at man anbefaler dette direkte.
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En 55 år gammel kvinne oppsøker deg i allmennpraksis med ubehag i epigastriet over 3-4 måneder.
Vekttap 5 kg i samme periode. Ubehaget er nærmest konstant som et sug, og forverres når hun spiser
stekt eller feit mat spesielt. Du påviser galleblærestein med UL skanner på legekontoret. Blodprøver
viser CRP 10 (< 5), ALAT 20 (10 - 70), bilirubin 12 (5 - 25), GT 54 (15 - 115) og ALP 78 ( 35 -105).
Hvilket utsagn er mest korrekt?
A

Normale lever/galle prøver utelukker at de påviste galleblæresteinene er årsak til ubehaget
NEI, leverprøvene forteller intet om symptomgivende galleblærestein
B Dette er typisk gallesteinssmerter: langvarige og konstante, forverring ved matinntak og vekttap.
Søkes til elektiv cholecystectomi
NEI, gallesteinssmerter er typisk ikke langvarige, kommer ofte spontant utenom måltid og
ledsages ikke av vekttap
C X Klinikken er lite forenlig med symptomgivende galleblærestein. Hun bør henvises til snarlig
gastroskopi
JA, man må mistenke ventrikkel/duodenal patologi
D Hun bør snarest søkes til cholecystectomi for å stoppe det uønskede vekttapet
NEI, vekttap er ingen sentral del i indikasjon for cholecystectomi. Annen årsak til vekttap må
utredes
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En kvinne har fått påvist en kreftsvulst helt nederst i endetarmen. Svulsten vokser inn i anale sphincter
externus. Hun har gjennomgått strålebehandling kombinert med kjemoterapi, men uten synlig effekt på
svulsten vurdert ut fra undersøkelser med anorectoscopi og MR.
Det er ikke påvist metastaser hos henne.
Hvilken type operasjon vil være den beste for denne kvinnen?
A X Rectumamputasjon med endecolostomi
Ja, fordi anus og rectum må fjernes for å kunne gjøre en såkalt radikaloperasjon, dvs. fjerne hele
svulsten og hele lymfovaksulære spredningsveien fra svulsten.
B Transanal rectumreseksjon
Nei, anus må fjernes for å kunne fjerne hele svulsten
C Hartmanns operasjon
Nei, her kan man ikke sette igjen noe av nedre del av rectum eller anus, fordi det er jo der
svulsten er lokalisert.
D Lav fremre rectumreseksjon med avlastende bøyleileostomi
Nei, man må fjerne anus for å fjerne hele svulsten
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En mann på 70 år innlegges fra fastlegen pga. svart avføring og Hb 8.0 (13.4 -17.0). Han har vært
slapp i et par uker, men forøvrig ingen andre symptomer. Han har ingen tidligere sykdommer og bruker
ingen medikamenter.
Hva vil være første aktuelle undersøkelse når han ankommer sykehuset?
A

Rectoscopi
Nei, det vil være usannsynlig å påvise årsak i rectum.
B CT abdomen
Nei, denne undersøkelsen kan lett overse blødningsfokus om det er blødning fra ulcus ventriculi
eller ulcus duodeni.
C X Gastroduodenoscopi
Ja, korrekt fordi mest sannsynlig er årsaken i dette området av GI, og spesielt de farlige
blødningene som kan gi blødningssjokk.
D Coloscopi
Nei, svart avføring tyder på bløning fra øvre GI-tractus.
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En 70 år gammel mann kommer til fastlegen da han har følt seg slapp de siste ukene. Ved utredning
finner man anemi (Hb var 8,7 g/dL), lavt leukocyttall (leukocytter var 1,6 x 109/L), og lavt antall
trombocytter (trombocytter var 55 x 109/L). Pasienten blir henvist til og undersøkt på hematologisk
avdeling. Det er ikke holdepunkter for forstørrede lymfeknuter, lever eller milt. Man finner ikke
holdepunkter for noen infeksjon eller mangelsykdom. Man tar et beinmargutstryk som viser
følgende: «Normalt cellerikt. Man ser dysplastiske myeloide celler og det er 16% blaster (normalt
0-5 %)». Man finner ingen klonale avvik ved cytogenetisk undersøkelse. PCR-analyse for BCR-ABL er
negativ.
Hvilken diagnose er mest sannsynlig hos denne pasienten?
A

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL)
Ved denne tilstanden forventer man lymfocytose, og evt. glandelsvulst og forstørret milt. I
beinmarg ville man forvente > 30% lymfocytter i et ikke-cellefattig utstryk.
B X Myelodysplastisk syndrom (MDS)
Man ser triliniær cytopeni og økt mengde blaster i beinmargen forenlig med MDS eller akutt
myelogen leukemi. Da man ser under 20% blaster, vil det tilsi at tilstanden oppfattes som
myelodysplastisk syndrom. (Dette i følge WHOs klassifikasjon. I den eldre FAB-klassifikasjonen
opererer man med en grense på 30%). Kilde: Wisløff m.fl. (2014): Blodsykdommer, 7 utg. s. 137
C Primær myelofibrose (PMF)
Ved denne tilstanden kan det være problematisk å få gjort beinmargsaspirasjon («dry tap»). I
starten av forløpet er det gjerne leukocytose og trombocytose, mens leukopeni, anemi og
trombocytopeni kan komme senere i forløpet. Ofte forstørret milt. Man forventer ikke høyt antall
blaster slik som her. Det burde gjøres beinmargsbiopsi med påvisning av bl.a. fibrose for å støtte
denne diagnosen.
D Akutt myelogen leukemi (AML)
Dersom det var over 20% blaster vil man kalle tilstanden her AML.
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En mann i 60-årene ble innlagt med luftambulanse grunnet mistanke om akutt hjerneslag. Ved
undersøkelse i akuttmottaket forelå det betydelige synsforstyrrelser, nystagmus og ataksi.
Synsforstyrrelsene hadde mannen først lagt merke til samme morgen, men nystagmus og ataksi
hadde han angivelig hatt i flere dager. Kona opplyste at han hadde vært noe forvirret og kognitivt
redusert den siste måneden, og anslo at han hadde gått ned ca.10 kg siste 3 måneder. Blodprøver
viste lett anemi, lett trombocytopeni, eGFR:67 ml/min (>90 ml/min) og det ble påvist en monoklonal
IgM-komponent på 52 g/L. Ved klinisk undersøkelse fant man hepatosplenomegali og forstørrede
cervicale, axillære og inguinale lymfeknuter. Beinmargsbiopsi viste infiltrasjon av små plasmacytoide
lymfocytter i beinmargen, og lavdose CT påviste ingen osteolytiske lesjoner.
Hvilken tilstand foreligger mest sannsynlig hos denne pasienten?
A MGUS
B Asymptomatisk myelomatose
C X Waldenstrøms makroglobulinemi
Pasienten har symptomer og funn forenelige med hyperviskositetssyndromet, og en høy
monoklonal IgM-komponent og funn av små plasmacytoide lymfocytter i beinmargen. Dette er
forenelig med Waldenstrøms makroglobulinemi. Pasienten har klare tegn til endeorganskade med
anemi, trombocytopeni og nedsatt eGFR, MGUS er derfor utelukket.
https://legehandboka.no/handboken/kliniske-kapitler/blod/tilstander-og-sykdommer/ulikesykdommer/waldenstroms-makroglobulinemi/
Wisløff F., Gedde-Dahl T., Tønnefjord G.E., Holte H. (2014) Blodsykdommer, 7. utgave, Oslo,
Gyldendal Norsk Forlag AS (se kapittel 16 s.284)
D Myelomatose
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En 77 år gammel tidligere frisk dame ble undersøkt med CT thorax. Hun har aldri røykt tobakk. Det ble
funnet 3 solide rundfortetninger fordelt på flere lungelapper. Radiologen mistenker at forandringene
skyldes kreft, men det ses ingen primærsvulst i thorax.
Hvilken malign sykdom vil være mest sannsynlig årsak til forandringene?
A X Metastaser fra en primærtumor lokalisert i hud eller colon
Av alle alternativene er det den hyppigste svulsten i denne situasjonen.
B Plasmocytom.
C Multifokal atypisk carcinoid
D Non-Hodgkin lymfom eller Hodgkin lymfom
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En 38 år gammel mann bruker det immunsupprimerende medikamentet mykofenolsyre (mykofenolat
mofetil).
Hva er den mest sannsynlige forklaringen på at han derved får økt risiko for å utvikle kreft?
A

Medikamentet gir redusert forsvar mot bakterieinfeksjoner, som øker risikoen for kreftutvikling
Medikamentet hemmer T-celleaktivering som kan bidra til redusert B-cellefunksjon. Men
bakterielle infeksjoner er ikke i så stor grad relatert til kreftutvikling
B X Medikamentet gir redusert forsvar mot virus, som er relatert til noen typer kreftutvikling
Medikamentet hemmer T-celleaktivering og gir redusert forsvar mot virus. Kroniske
virusinfeksjoner er assosiert med økt risiko for kreftutvikling.
C Medikamentet hemmer T-celler av enkelte spesifisiteter, som kan drepe kreftceller
Svaret er helt feil
D Medikamentet hemmer NK-cellene hans, som spiller en sentral rolle i forsvaret mot kreft
Medikamentet påvirker signalisering i T-celler
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En 70 år gammel mann er nyoperert for lårhalsbrudd og får en erytrocytt-transfusjon. Etter at omtrent
20 mL blod er gått inn, begynner han å føle seg dårlig. Symptomene passer godt med en akutt
hemolytisk transfusjonsreaksjon.
Hva er det viktigst å gjøre umiddelbart?
A X Stanse erytrocytt-transfusjonen og gi intravenøs væske.
En akutt hemolytisk transfusjonsreaksjon som kommer så raskt er trolig forårsaket av IgM og
akutt intravaskulær komplementaktivering. Tilstanden kan være livstruende, og risikoen øker med
transfusjonsvolumet. Intravenøs væske kan forebygge sjokk og nyreskade pga. fritt hemoglobin i
plasma.
B Det må utføres måling av hemolyseparametre for å verifisere diagnosen
Dette er viktig for å kartlegge årsaken til symptomene. Men det viktigste strakstiltaket er å stanse
transfusjonen og gi intravenøs væske.
C Det må tas blodprøve til immunhematologisk utredning for å finne årsaken
Dette er viktig for å kartlegge årsaken til symptomene. Men det viktigste strakstiltaket er å stanse
transfusjonen og gi intravenøs væske.
D Det må sjekkes om pasienten har fått feil blodpose, og om dette også gjelder en annen pasient
Forbytting av blodposer er vanligste årsak til slike akutte hemolytiske transfusjonsreaksjoner. Det
er viktig å forebygge at en annen pasient også får feil blod, men aller først må pasienten som har
reagert bli tatt hånd om.
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En 80 år gammel kvinne med kjent angina pectoris kommer inn med Hb 7,5 g/dl. Det rekvireres 1
enhet erytrocyttkonsentrat. Fra et tidligere opphold er det kjent at hun har blodtype A RhD-.
Pretransfusjonsprøven viser blodtype A RhD- og blodtypeantistoffscreening viser følgende resultat:
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Ut fra resultatene ved screening, hva er det mest riktig å gjøre?
A X Blodtypeantistoffscreening er negativ, og det kan gis ut blod på dataforlik.
Riktig - Studentene skal kunne avlese dette som negative reaksjoner. Når ABO og RhD typer er
bekreftet, og screening er negativ kan erytrocyttkonsentratet leveres ut på såkalt dataforlik.
B Blodtypeantistoffscreening er positiv, og det kan gis ut blod på dataforlik.
Feil - studentene skal kunne avlese dette som negative reaksjoner - og hvis screening hadde
vært positivt må antistoffet identifiseres og det må gjøres utvidet forlik.
C Blodtypeantistoffscreening er positiv, så blodtypeantistoffet må identifiseres og det må gjøres
utvidet forlik.
Feil - studentene skal kunne avlese dette som negative reaksjoner.
D Blodtypeantistoffscreening er negativ, så blodtypeantistoffet må identifiseres og det må gjøres
utvidet forlik.
Feil - hvis screening er negativ kan erytrocyttkonsentrat leveres ut på dataforlik.
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Du er fastlege og oppsøkes av en 76 år gammel mann. Han var sist innom legekontoret for 15 år siden
i forbindelse med et fall på arbeid som snekker, og bruker ingen faste medisiner. Han klager nå over
akutte smerter i ryggen siste uke, og tror han har fått lumbago. Han er frustrert fordi han skal delta i sin
tiende maraton i London om en uke, og trenger rask hjelp for å gjennoppta treningen.
Han går med små hakkete skritt og dunker irritert borti dørkarmen på vei inn til kontoret. Han
fremståpr yngre enn sin alder, og i god allmentilstand. På spørsmål om han har noen andre plager
svarer han kort "nei, jeg trenger bare smertestillende"
Du får gjennomført en rask undersøkelse. Smertene sitter i overgangen mellom thorakal og
lumballcolumna, tilsvarende L1. Han grynter misfornøyd når du presser over virvelen. Du undersøker
kraft i underekstremitetene, og finner at denne er sidelik og god. Han har bevart sensitivitet og normale
reflekser.
HVilket utsagn er mest korrekt?
A X Til tross for at du hverken fant nedsatt kraft, sensitivitet eller reflekser er du bekymret for at dette
kan være medullakompresjon og ber om en ØH-vurdering ved lokalsykehuset.
Riktig alternativ. Pasienten har presentert seg med ataktisk gange som kan være et tidlig
symptom på medullakompresjon og krever øyeblikkelig avklaring slik at gangfunksjonen ikke går
tapt.
B Til tross for at du hverken fant nedsatt kraft, sensitivitet eller reflekser er du bekymret for at dette
kan være et prolaps og henviser til en MR innen 14 dager.
Feil alternativ. Pasienten har presentert seg med ataktisk gange som kan være et tidlig symptom
på medullakompresjon og krever øyeblikkelig avklaring slik at gangfunksjonen ikke går tapt.
C Til tross for at du hverken fant nedsatt kraft, sensitivitet eller reflekser er du bekymret for at dette
kan være hjerneslag og ber om en ØH-vurdering ved lokalsykehuset.
Feil alternativ. Pasienten har presentert seg med ataktisk gange som kan være et tidlig symptom
på medullakompresjon og krever øyeblikkelig avklaring slik at gangfunksjonen ikke går tapt.
Hjerneslag er mindre alternativ ved samtidig akutte ryggsmerter.
D Du fant hverken nedsatt kraft, sensitivitet eller reflekser, og dette er mest sannsynlig vanlige
ryggsmerter (lumbago). Du synes imidlertid han så smertepåvirket ut på vei inn på kontoret og
skriver ut pinex forte når han etterspør det.
Ikke riktig alternativ. Pasienten har presentert seg med ataktisk gange som kan være et tidlig
symptom på medullakompresjon og krever øyeblikkelig avklaring slik at gangfunksjonen ikke går
tapt.
E
Du fant hverken nedsatt kraft, sensitivitet eller reflekser, og dette er mest sannsynlig vanlige
ryggsmerter (lumbago). Du ber han ta paracetamol ved behov og skriver ikke ut resept på pinex
forte som han etterspør.
Ikke riktig alternativ. Pasienten har presentert seg med ataktisk gange som kan være et tidlig
symptom på medullakompresjon og krever øyeblikkelig avklaring slik at gangfunksjonen ikke går
tapt. Fravær av nevrologi har ikke avgjørende rolle i valg av smertestillende.
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Hos pasienter med skjelett-/muskelsykdom kan det være indisert med muskelbiopsi. I forbindelse med
dette er det viktig å behandle prøven riktig for å få optimale betingelser for de analyser man kan gjøre
på muskelvevet, som f. eks. enzymhistokjemi for å teste enzymaktivitet ved mistanke om metabolske
sykdommer.
Hvilket av nedenfor nevnte forhold er riktig når det gjelder enzymhistokjemiske analyser av en
muskelbiopsi?
A

Slike analyser kan utføres på parafinsnitt.
Når det gjelder parafinsnitt, er vevet på forhånd fiksert i formalin som ødelegger enzymaktiviteten.
B Slike undersøkelser kan utføres på formalinfiksert muskelvev.
Muskelbiopsien kan ikke utføres på formalinfiksert vev; formalin gir en konformasjonsendring av
proteiner i forbindelse med vevfikseringen slik at enzymaktiviteten ødelegges.
C Slike analyser gjøres på ferskt materiale som først formalinfikseres kort og som det derpå blir
skåret frysesnitt av.
Det skjæres vanligvis ikke frysesnitt av formalinfiksert vev. Uansett vil også formalin ødelegge
enzymaktivitet.
D X Slike undersøkelser kan bare utføres på frysesnitt.
Ferskt materiale er nødvendig for slike enzymhistokjemiske analyser.
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Nevrodegenerative sykdommer skyldes ofte aggregering av ulike proteiner.
Hvilken sykdom kan betegnes som en tauopati?
A

Multippel systematrofi
Dette er som Parkinsons sykdom en synucleinopati.
B Parkinsons sykdom
Aggregering av synuclein med dannelse av lewylegemer er typisk for Parkinons sykdom.
C Huntingtons sykdom
Ved denne sykdommen er aggregering av huntingtin typisk.
D X Alzheimers sykdom
Aggregering av tau som ledd i nevrofibrillær degenerasjon, er typisk for Alzheimers sykdom.
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En pasient får hjertestans og omkommer. Ved obduksjon finner man hemopericard med 600 ml blod i
pericard.
Hva er mest sannsynlige dødsårsak basert på dette funnet?
A Hjerteinfarkt. 6 timer gammelt.
B Hjerteinfarkt. 12 timer gammelt.
C X Hjerteinfarkt. 6 dager gammelt.
Den umiddelbare dødsårsak her er tamponade på grunn av blod i perikard. Basert på
svaralternativene vil et hjerteinfarkt av ca 6 dagers varighet være mest sannsynlige dødsårsak
fordi myocard er på sitt svakeste på dette tidspunktet. Ved 6 dager vil myocard være løst opp av
bl a av nøytrofile granulocytter og det nekrotiske vevet vil i stor grad være resorbert av
makrofager. Granulasjonsvevet er i liten grad dannet og derfor er det lite som holder veggen i
hjertet sammen på dette tidspunktet og sjansen for ruptur med påfølgende tamponade er størst.
D Hjerteinfarkt. 24 timer gammelt.
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En 68 år gammel mann oppsøker fastlegen på grunn av smerter i øvre høyre kvadrant. Han blir sendt
til sykehuset for CT undersøkelse hvor det blir påvist en 6 cm stor solid tumor i leveren. Det blir tatt en
biopsi av lesjonen som blir sendt til avdeling for patologi.
Hvilken malign tumor er vanligst i lever?
A

Hemangiom
Dette er den vanligste benigne svulsten i lever.
B X Levermetastase
Riktig svar. Den hyppigste maligne svulsten i lever er metastaser til leveren (oftest fra tarm, lung
og bryst).
C Hepatocellulært karsinom
Hepatocellulært karsinom er den vanligste maligne kreftsvulsten med primært utgangspunkt i
leveren, men ikke den hyppigst forekommende maligne svulsten i lever.
D Intrahepatisk kolangiokarsinom
Om lag 90% av primære kreftsvulster i lever er hepatocellulære karsinom og om lag 10% er
intrahepatiske kolangiokarsinom.
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En kvinne på 55 år legges inn på sykehus etter en alvorlig trafikkulykke. Hun er bevisstløs ved
ankomst. Hun er fortsatt ustabil etter operasjon og legges på intensivavdelingen. Etter hvert får hun
akutt innsettende respiratorisk besvær. Det kliniske bildet er dramatisk og det er ikke mulig å
oksygenere henne adekvat. Hun dør etter kort tid. Hun blir obdusert og ifølge obduksjonsrapporten
skyldes luftveissymptomene hennes akutt respiratorisk distress syndrom (ARDS).
Hvilke mikroskopiske forandringer ser man gjerne i luftveiene ved denne tilstanden?
A Proliferasjon av type I pneumocytter i akutt fase
B X Hyaline membraner i alveolære dukter og alveoler
Dette er et karakteristisk funn ved mikroskopi av lunger etter ARDS
C Rikelig nøytrofile granulocytter i bronkiene
D Karakteristiske klubbeformede alveolesepta
Dette er karakteristisk ved emfysem
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Hos personer som går til utredning for eller har vært under behandling for cøliaci, kan det være
indikasjon for biopsietaking fra tynntarmslimhinnen for å stille diagnosen eller vurdere
behandlingsresponsen.
Hvilken av de nedenfornevnte histopatologiske forandringer er assosiert med denne
tilstanden?
A X Totteatrofi
Dette er typisk funn i tynntarmslimhinnen for pasienter med cøliaci
B Erosive forandringer
C Ikke-nekrotiserende granulomatøs betennelse
D Kronisk uspesifikk betennelse
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Man sier at et sted mellom 2 og 8 % av all kreftsykdom kan tilskrives arbeidsmiljøpåvirkninger.
Hvilken type kreft har den høyeste arbeidsrelaterte tilskrivbare risikoen ("attributable risk")?
A X Mesoteliom
Ja, man finner gjerne at > 70 % av pasientene med mesoteliom har hatt tidligere
asbesteksponering
B Lungekreft
Nei, den tilskrivbare risikoen blant menn i et industrisamfunn er om lag 20 %
C Melanom
Kan nok forekomme som følge av eksponering for UV stråling i arbeid, men ikke med en så høy
tilskrivbar risiko.
D Blærekreft
Er nokså underkjent ofte arbeidsrelatert kreft, men dog ikke med så høy tilskrivbar risiko.
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En 24 år gammel mann oppsøker sin fastlege pga noe plager med sure oppstøt og ubehag i
epigastriet de siste 2 uker. Pasienten er i fullt arbeide med mye stress og overtid. Det er ingen
sykdomsbelastning i familien, ingen medikasjon.
Ved undersøkelse er han i god allmenntilstand. Du tar blodprøver som viser normal Hb.
Hva er riktigst å gjøre?
A

Henvise pasient til gastroskopi
Ikke nødvendig i første omgang
B X Gi pasienten beroligende beskjed om at dette sannsynligvis er plager som går over av seg selv
uten spesielle tiltak. Dersom ingen bedring i løpet av nærmeste uker tas ny kontakt
De fleste unge voksne med dyspepsi har funksjonell årsak til symptomer
C Prøvebehandle pasienten med PPI (protonpumpehemmer) i 4 uker. Dersom effekt, videre
behandling med protonpumpehemmer som fast medisin.
Langvarig bruk av potent syrehemming bør unngås uten undersøkelser og objektive funn som
tilsier slik behandling
D Ta Helicobacter pylori serologi og gi eradikasjonsbehandling (trippelkur) dersom serologisk prøve
er positiv.
Test-and treat strategi er ikke anbefalt i Norge hvor det er lav forekomst av H. pylori
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En 70 år gammel dame søker allmennlegevakten som ø.hjelp med to døgns sykehistorie. Hun har
kolikkaktige smerter i øvre høyre abdominalkvadrant. Hun er ikterisk på sklera. Legevaktlege måler
CRP 150 (0-5), leukocytter 14.1 (4.1-9.8) og T 38.2°C.
Hvilket utsagn er mest korrekt?
A X Man må mistenke stein i dype galleveier og utvikling av cholangitt. Legg pasient inn i sykehus
som ø.hjelp
JA, cholangitt kan utvikle seg til en livstruende tilstand ila få timer om man ikke adekvat sanerer
galleveiene for stein
B Man må mistenke stein i dype galleveier (ductus hepaticus/ductus choledochus). Slik stein avgår
som regel spontant. Gi resept på antibiotika tabletter pga forhøyet CRP. Gi beskjed om å
kontrollere blodprøvene hos fastlege om 2 dager
NEI. Det er korrekt å mistenke stein i dype galleveier, men ekspektans er en farlig strategi – kan
utvikle seg til livstruende cholangitt på kort tid
C Man må mistenke leversvikt og advare mot paracetamolholdige preparat for å få ned feber
NEI, det forklarer ikke CRP stigning, T og kolikksmerter.
D Man må mistenke cancer caput pancreatis. Gi resept på smertestillende og søk inn til kirurgisk
avdeling på sykehus, pakkeforløp
NEI, gir normalt ikke kolikksmerter, T og CRP stigning
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En 70 år gammel etnisk norsk mann har fått påvist anemi hos fastlegen. Han har kjent revmatoid artritt
og er behandlet med metotreksat, ellers bruker han ikke andre medikamenter. Han merker at han er litt
slapp, men klarer ikke å bestemme hvor lenge han har hatt det slik. Han har også opplevd noe
hjertebank av og til. Det er kommet svar på følgende blodprøver:
Pasient

Referanseområde

Hb

10,3

13,4 – 17,0 g/dL

MCV

88

82 - 98 fL

p-jern

15

9 – 34 µmol/L

TIBC

54

49 – 83 µmol/L

Transferrinmetning

27,7 %

15 – 57 %

Ferritin

120

30 – 383 µg/L

Transferrinreseptor

3,2

2,2 - 5,0 mg/L
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TIBC = Total iron binding capacity
Hvilken type anemi er mest sannsynlig her?
A

Thalassemi
Svært uvanlig hos etnisk norske. Man ville forventet lav MCV (oftest er MCV mye lavere i forhold
til graden av anemi her, enn ved f.eks. jernmangelanemi). Blodutstryk er nyttig ved mistanke.
B Megaloblastisk anemi
Forårsaket av B12/folatmangel. Man ville forventet høy MCV, gjerne opp mot 120 fL eller mer.
Man bør være oppmerksom på at metotreksatbruk også kunne bidra til høy MCV (fordi det er en
folatantagonist). Man ville gjerne vite noe om p-kobalamin og p-metylmalonsyre og p-homocystein
ved høy MCV her for å vurdere denne diagnosen.
C Jernmangelanemi
Blodprøvene er lite forenlige med jernmangelanemi ettersom man ser normal eller høy MCV,
ferritin og transferrinmetning. Kilde: Wisløff m.fl. (2014): Blodsykdommer, 7 utg. s. 58-60
D X Anemi ved kronisk sykdom
Vanligvis normocytær, evt. mikrocytær. Har vanligvis normal transferrinmetning og ikke lav ferritin
som ved jernmangel. Ofte er slik anemi lett til moderat med f.eks. Hb i området 9-12 g/dL. Et
problem er at ferritin også er et akuttfaseprotein ved inflammasjon og kan derfor være noe
vanskelig å tolke. Da bør man måle transferrinreseptor som da vil være høy dersom man har
jernmangelanemi, ellers normal. Bestemmelse av hemoglobininnhold i retikulocytter er også
mulig. Kilde: Wisløff m.fl. (2014): Blodsykdommer, 7 utg. s. 115-120
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En 55 år gammel mann blir henvist til deg på hematologisk avdelig etter at det ved et tilfeldighet ble
funnet leukocytter på 70 x 109/L ( 4,0 - 14,0 ). Hb 13,2 g/dl (13,7-17,0) og platetall 499 (155-380). Ved
klinisk undersøkelse finner du hepatosplenomegali. Lever palpert til 2 cm under nedre costa og milt
palpert til 6 cm vinlkelrett på kostalbuen. Du lager et blodutstryk som minner sterkt om benmarg, dvs at
det er ca 1 % blaster, endel promyelocytter og myelocytter marg.
Hvilken diagnose har pasienten mest sannsynlig?
A

KLL (kronisk lymfatisk leukemi)
Ved KLL er det store mengder lymfocytter og nærmest aldri primitive myeloide celler
B X KML (kronisk myelogen leukemi)
Gir typisk blodutstyk som ligner normal marg fordi blod-benmargbarrieren er ødelagt og umodne
celler lekker ut i blod. KML gir også typisk kjempe milt (det samme gjør myelofibrose)
C AML (akutt myelogen leukemi)
Vanligvis høyere blasttall Ved AML foreligger et differensieringsblokk. slik at det lages lite
granulocyttforstadier.
D ALL (akutt lymfatisk leukemi)
Vanligvis høyere blasttall Ved ALL produseres ofte lite granulocyttforstadier nog det er sjelden at
de lekker ut i perifert blod.
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Du undersøker en 65 år gammel mann på allmennlegekontoret. Mannen har følt seg litt slapp,
tungpust og svimmel i det siste og har følgende blodverdier:
Hb

Lav

MCV

Lav

Leukocytter

Normal

Trombocytter
Normal
Hvilke øvrige blodprøver vil være naturlig å rekvirere for denne pasienten?
A X Ferritin, TIBC, s-jern
Mannen har en mikrocytær anemi og ettersom jernmangelanemi er hyppigste årsak til mikrocytær
anemi bør jernstatus kartlegges. Kilde: Basisbog i medicin og kirurgi, kapittel 21 "Blodsygdomme"
2016
B S-elektroforese og serum lette immunglobulinkjeder
C LD, haptoglobin, billirubin retikulocytter
Gir utslag ved hemolytiske anemier
D Homocystein og metylmalonsyre
Er relevant ved makrocytære anemier, slik som B12- og folat-mangel
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En 65 år gammel tidligere frisk mann henvises til vurdering av hevelse i høyre ben ved Karkirurgisk
poliklinikk. Han synes hevelsen øker på i løpet av dagen. Ved undersøkelse ser du staseeksem og det
er økt omkrets på høyre legg sammenlignet med venstre. Ved Duplex undersøkelse finner du refluks
som varer i flere sekund i vena femoralis. Ingen tegn til refluks i vena saphena magna, vena saphena
parva eller vena poplitea.
Hvilken behandling er riktig å gi?
A X Kompresjonsstrømper klasse 3
Pasienten har en isolert dyp venøs insuffisiens. Det er funnet et velfungerende overfladisk venøst
system. Man bør anamnestisk høre om han kan ha hatt en tidligere DVT. Det vil ikke avhjelpe
hans plager å verken gjøre stripping eller endovenøs behandling av VSM. VSM avlaster trolig et
lite fungerende dypt venøst system og fjerner man dette vil pasientens plager bli verre.
Behandling av dyp venøs insuffisiens er kompresjonstrømper klasse 3. Dette vil kunne forebygge
sårdannelse og bedre hans plager. Før oppstart av kompresjonsbehandling bør man måle AAI for
å sikre god nok arteriell sirkulasjon i bena. 80 mmHg i ankeltrykk vil være godt nok til
kompresjonsstrømper klasse 3
B Pasienten har staseeksem og ødem. Han bør tilbyes kirurgi med stripping av vena saphena
magna.
Pasienten har isolert insuffisiens i vena femoralis og vil ikke bli bedre av stripping av VSM. Han
risikerer trolig å få økte plager om man fjerner en velfungerende overfladisk vene som i dette
tilfellet trolig avlaster det dype systemet.
C Kompresjonsstrømper klasse 2
Kompresjonsbehandling er førstevalg hos en pasient med venøs insuffisiens. Ved overfladisk
venøs insuffisiens anbefales kompresjonsstrømper klasse 2. Ved dyp venøs insuffisiens vil dette
ikke være godt nok og man anbefaler klasse 3.
D Pasienten har staseeksem og ødem. Den mest skånsomme behandlingen er endovenøs
behandling med f,eks laser eller radiofrekvensablasjon slik at pasienten slipper åpen kirurgi.
Pasienten har isolert insuffisiens i vena femoralis og vil ikke bli bedre av stripping av VSM. Han
risikerer trolig å få økte plager om man fjerner en velfungerende overfladisk vene som i dette
tilfellet trolig avlaster det dype systemet.
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En 57 år gammel kvinne er sendt til røntgenundersøkelse på grunn av økende dyspnø og frysninger.
Røntgen thorax viser et infitrat som omfatter hele høyre underlapp. Hun legges inn på sykehuset og
det tas blodkulturer. Neste dag kommer det bakterieroppvekst i en aerob flaske og med funn i
mikroskopi av gramfarget preparat som viser på bildet under:
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Bakteriekulturen dyrkes deretter på blodagar.
Hvilke egenskaper må forventes hos aktuelle bakterieart i oppvektskultur på blodagar?
A X Bakterien vil være katalase negativ, optichin sensitiv og det vil være alfa-hemolyse rundt
koloniene
Bildet viser grampositive kokker, hovedsakelig som diplokokker. Dette passer med Streptococcus
pneumoniae, en bakterie som er katalase negativ, optochin sensitiv og som danner alfa-hemolyse
på blodagar. Katalase kan benyttes for å skille mellom stafylokokker (katalase positive) og
streptokokker (katalase negative). Optochin benyttes for å skille Streptococcus pneumoniae
(sensitiv) fra andre alfa-hemolytiske streptokokker (resistent). Koagulase skiller S. aureus (positiv)
fra de fleste andre stafylokokker (koagulase negative).
B Bakterien vil være koagulase positiv, optichin sensitiv og det vil være betahemolyse rundt
koloniene
C Bakterien vil være koagulase negativ, bacitracin negativ og det vil være alfa-hemolyse rundt
koloniene
D Bakterien vil være katalase negativ, bacitracin sensitiv og det vil være alfa-hemolyse rundt
koloniene
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"Dine fem anledninger for håndhygiene" er utarbeidet av WHO og skal hjelpe helsearbeidere å utføre
håndhygiene til rett tid.
I hvilke situasjoner bør man ifølge de "fem anledninger for håndhygiene" utføre håndhygiene?
A

Før man skal utføre kirurgisk håndvask før en operasjon
Kirurgisk håndvak innår ikke i konseptet.
B Før man finner frem utstyr som man skal ta med til pasienten
C X Før man går inn eller ut av pasientsonen
Korrekt alternativ. De fem anledninger er bygget rundt grunnkonseptet av helsetjeneste- og
pasientsone.
D Før man tar på smittefrakk og hansker
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En 74 år gammel mann oppsøker deg på legekontoret. Han er frisk fra tidligere, bruker ingen faste
medikamenter og sluttet å røyke for 25 år siden. Han kommer fordi han føler seg tung i ansiktet, har
økende hoste og er tiltagende tungpust siste 3 uker. Blodtrykk er 145/90, puls 94 regelmessig,
oksygenmetning 93%, temperatur 37.8 aksillært. Ved undersøkelse finner du noe svake
respirasjonslyder over begge lungeflater, men normale lungegrenser. Du legger merke til tydelige
kartegninger på brystet, og han virker hoven i ansiktet. Anklene er sidelike og slanke.
Hvilket alternativ er riktig?
A

Du mistenker infeksjon og skriver ut antibiotika. Du bestiller et røntgenbilde av brystet (thorax) i
løpet av tre dager
Pasienten har symptomer og funn forenlig med en akutt onkologisk tilstand (vena cava superior
syndrom, VCSS) som må avklares øyeblikkelig. Infeksjon er ikke en sannsynlig forklaring på
aktuelle symptomer og funn.
B Du mistenker hjertesvikt, skriver ut vanndrivende tabletter (furosemid) og henviser til poliklinisk
vurdering av hjertelege
Pasienten har symptomer og funn forenlig med en akutt onkologisk tilstand (vena cava superior
syndrom, VCSS) som krever øyeblikkelig avklaring. Hjertesvikt er ikke en sannsynlig forklaring på
aktuelle symptomer og funn.
C Du mistenker blodpropp og henviser til en ultralyd av halsen i løpet av en uke
Pasienten har symptomer og funn forenlig med en akutt onkologisk tilstand (vena cava superior
syndrom, VCSS). Det kan riktignok foreligge blodpropp som en komplikasjon. Situasjonen krever
midlertid rask avklaring. CT er mer egnet en ultralyd for denne problemstillingen.
D X Du mistenker vena cava superior syndrom. Du kontakter nærmeste sykshus for akutt innleggelse
og CT samme dag
Pasientens symptomer med tungpust og tyngdefølelse i ansiktet kan forklares av vena cava
superior syndrom (VCSS). Hevelse i ansiktet og økte kartegninger på brystet er typisk. Vanligste
årsak er malignitet (ca 80%). Av disse utgjør ikke-småcellet lungekreft ca 50% og småcellet
lungekreft ca 30%
E
Du mistenker lungekreft og henviser til et røntgenbilde av brystet (thorax) i løpet av en uke
Pasienten har symptomer og funn forenlig med vena cava superior syndrom (VCSS). Lungekreft
er den vanligste årsaken. Å henvise til røntgen av thorax innen en uke er imidlertid utilstrekkelig.
VCSS krever øyeblikkelig avklaring.
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Pasienten er en 67 år gammel mann med prostatakreft. Han fikk påvist skjelettmetastaser for ett år
siden, startet opp med opioider for 4 måneder siden. Sykdommen har progrediert, smertene har økt og
han bruker nå Dolcontin 60 mg x 2.
Han kommer til ny vurdering hos deg som er hans fastlege. Han beskriver at han våkner veldig tidlig
ved 05 tiden om morgenen med smerter. Må da ta seg hurtigvirkende Morfin 10 mg med litt effekt.
Dolcontin tar han kl 08. Han har det relativt greit fram til kl 17 hvor han kjenner at smertene øker på
igjen. Tar da pånytt en Morfin 10 mg med moderat effekt. Neste Dolcontin tar han kl 20.
Hvilke endringer i dosering vil du gjøre?
A

Du ber han fortsette med Dolcontin 60 mg x 2, men sier at pasienten bør bruke Morfin 10 mg mye
oftere enn det han gjort fram til nå.
Fortsatt vil grunndosen og ved behovs dosen være for lav, men du oppfordrer til oftere bruk av
ved behovs Morfin og det er riktig.
B Du øker Dolcontin til 70 mg x 2. Beholder Morfin 10 mg ved behov.
Dette er en svært liten doseøkning som man egentlig vet ikke vil hjelpe da dette er det han bruker
nå. I tillegg er ved behovs dosen for liten da den skal være 1/6 til 1/10 av døgndosen.
C Du skifter over til Fentanyl plaster 25 mikrogram/time, fortsetter med Morfin 10 mg ved behov.
Pasienten har en ustabil smertesituasjon hvor plaster ofte ikke vil kunne regulere riktig dose. Man
innfører ellers en stor usikkerhet i overgangen mellom tabletter og plaster i denne situasjonen.
D X Du setter anbefaler pasienten å fortsette med Dolcontin 60 mg x 3. I tillegg ber du han ta Morfin
20 mg ved behov.
Pasienten har en klar økning av smertene i timene før han skal ta ny dose med Dolcontin, han har
mest sannsynlig en raskere nedbrytning av medikamentet som gjør at han ikke dekker for 24
timer. Det er da vanlig at vi øker dosen til x 3. I tillegg er døgndosen nå på 180 mg og ved behov
dosen må justeres deretter til 1/6 til 1/10 av døgndosen.
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Testen har 120 oppgaver. På utskriftstidspunktet var 0 oppgaver blitt trukket og det var gjort
fasitendringer på 0 oppgaver.
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