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1
Dyspepsi er et vanlig symptom i allmennpraksis, og kan deles inn i primær (funksjonell) og sekundær
dyspepsi.
Hvordan diagnostiserer du funksjonell dyspepsi?
A
B
C
D

Symptomene passer med ROMA IV kriteriene for dyspepsi og undersøkelse av helicobakter pylori
er normale
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.
ROMA IV kriteriene for dyspepsi må være oppfylt og alarmsymptomer er vurdert og utelukket
ROMA IV kriteriene må være oppfylt, organisk patologi må være utelukket, symptomene er
tilstede minst 6 mnd siden symptomdebut.
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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
B
C
D

Sannsynligheten for nullhypotesen, det vil si at medikamentet ikke påvirker kolesterolnivået mer
enn den konvensjonelle behandlingen, er 0,007.
Dataene er ikke forenelige med nullhypotesen, som er at medikamentet påvirker kolesterolnivået
like mye som den konvensjonelle behandlingen.
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 nye medikamentet er ikke bedre enn den konvensjonelle behandlingen til å redusere
kolesterolnivået.
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3
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
B
C
D

Konfidensintervallet blir bredere.
Punktestimatet øker.
Punktestimatet blir mindre.
Konfidensintervallet blir smalere.
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4
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
B
C
D

Medikamentet gav 130% økning i risko for å dø av sepsis
Medikamentet gav 30% lavere risiko for å dø av sepsis
Medikamentet gav 30% høyere risiko for å dø av sepsis
P-verdien var lav, så medikamentet påvirket trolig ikke risikoen
000015ef495742839d
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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
B
C
D

Operasjonstrengende aortaklaffesykdom og koronarsykdom behandles samtidig under samme
kirurgiske inngrep, selv om det medfører lengre myokardischemi under prosedyren.
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.
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.
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.
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6
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
B
C
D

Legen anbefaler henvisning til vurdering for intervensjonell perkutan behandling fordi pasienten vil
ikke kunne gjennomgå åpen kirurgi.
Legen anbefaler konservativ, avventende behandling fordi dilatasjonen er mindre enn anbefalte
grenseverdier i guidelines.
Legen anbefaler henvisning til vurdering for kirurgisk behandling fordi ubehandlet foreligger en
stor rupturrisiko.
Legen anbefaler konservativ, avventende behandling fordi operasjonsrisikoen anses å være for
høy.
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7
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?
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A
B
C
D

AV-blokk og høyre grenblokk
Akutt ST-elevasjonsinfarkt (STEMI) i nedre vegg
Akutt ST-elevasjonsinfarkt (STEMI) i fremre vegg
Akutt perikarditt
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Sekundærprofylakse vil si å:
A
B
C
D

Behandle de som har varig funksjonsnedsettelse som følge av sykdom
Behandle alle med økt risiko for sykdom
Behandle hele befolkningen
Behandle alle med en gjennomgått sykdomshendelse
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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
B
C
D

Mitrallekkasje grunnet annulusdilatasjon
Mitrallekkasje grunnet klaffeprolaps
Trikuspidallekkasje grunnet endokarditt
Aortastenose grunnet bikuspid aortaklaff
000015ef495742839d
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10
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
B
C
D

Ekkokardiografi kan utelukke hjertesvikt.
Ekkokardiografi kan gi informasjon om diastolisk, men ikke systolisk funksjon.
Ekkokardiografi kan gi informasjon om systolisk, men ikke diastolisk funksjon.
Ekkokardiografi kan gi informasjon om systolisk og diastolisk funksjon.
000015ef495742839d
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Hva er den vanligste årsaken til hjertesvikt i Norge?
A
B
C
D

Genetisk hjertesykdom (primær kardiomyopati).
Koronar hjertesykdom (iskemisk kardiomyopati).
Myokarditt (infeksiøs kardiomyopati).
Hypertensiv hjertesykdom (hypertensiv kardiomyopati).
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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
C
D

Det har ingen effekt på arytmien
Arytmien fortsetter, men frekvensen reduseres.
Overledningen til ventriklene blokkeres, men arytmien fortsetter i atriene.
Arytmien stopper.
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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
B
C
D

AV-blokk grad 2 type II
AV-blokk grad 3
Sinoatrialt blokk med nodal erstatningsrytme
AV-blokk grad 2 type I
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I hvilken del av hjertesyklus finner vi venstre ventrikkels isovolumetriske relaksasjonsfase?
A
B
C
D

I tidsrommet mellom aortaklaffenes åpning og lukning
I tidsrommet mellom aortaklaffenes lukning og mitralklaffenes åpning.
I tidsrommet mellom mitralklaffenes lukning og aortaklaffenes åpning
I tidsrommet mellom mitralklaffenes åpning og lukning
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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
B
C
D

Henvise til hjerterehabilitering med intenisvt treningsopplegg.
Koronar bypasskirurgi pga høy SYNTAX score og diabetes mellitus.
PCI av de stenoser som kan blokkes og derved satse på delvis revaskularisering.
Fortsette medisinsk behandling og instruere pasienten om aktiv bruk av nitroglycerin profylaktisk.
000015ef495742839d
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Diagnostiske tester har ulike egenskaper, bla. sensitivitet og spesifisitet.
En ideell diagnostisk test har:
A
B
C
D

Høy sensitivitet og lav spesifisitet
Høy sensitivitet og høy spesifisitet
Lav sensitivitet og høy spesifisitet
Lav sensitivitet og lav spesifisitet
000015ef495742839d
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Hvilke laboratorieanalyser er relevante å rekvirere ved mistanke om økt venøs
trombosetendens (trombofili)?
A

B

C

D

Protrombin-mutasjon, gentest i blod
Faktor V Leiden, gentest i blod
Protein C i plasma
Protein S i plasma
Antitrombin i plasma
Protrombin-mutasjon, gentest i blod
Faktor V Leiden, gentest i blod
Protein C i plasma
Protein S i plasma
APTT i plasma
Protrombin-mutasjon, gentest i blod
Faktor V Leiden, gentest i blod
D-Dimer i plasma
Protein S i plasma
Antitrombin i plasma
Protrombin-mutasjon, gentest i blod
Faktor V Leiden, gentest i blod
Alfa-1-antitrypsin i plasma
Protein S i plasma
Antitrombin i plasma
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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
B
C
D

Amotio retina
Katarakt
Hemorragisk glaukom
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
B
C
D

Glaukom blir ofte tilfeldig oppdaget og påvises først ved objektiv testing av synsfelt.
Glaukom har en snikende symptomdebut hvor visus blir gradvis svekket.
Glaukom debuterer typisk med nyoppståtte flytere i synsfeltet.
Glaukom debuterer typisk ved plutselig synstap på ett øye.
000015ef495742839d
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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?

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bitempvf.png?uselang=nb
A
B
C
D

Nervus opticus
Retina
Area striata
Chiasma opticum
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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
B
C
D

Entropion
Ektropion
Allergisk konjunktivitt
Adenovirus keratokonjunktivitt
000015ef495742839d
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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
B
C
D

Pasienten trenger ingen øyebehandling da det her ikke er fare for infeksjon. Anbefale
smertestillende.
Gi smertestillende og henvise til øyelege som øyeblikkelig hjelp grunnet faren for akutt bakteriell
keratitt.
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.
Legge kloramfenikol salve og øyebandasje og gi pasienten resept på denne øyesalven. Anbefale
smertestillende.
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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
B
C
D

Optikusnevritt
Diabetes retinopati
Infeksiøs chorioretinitt
Retinitis pigmentosa
000015ef495742839d
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Mikro-RNA kan bidra til å gjøre kreftceller mer maligne. Hvordan?
A
B

C

D

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.
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.
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 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.
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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
B
C
D

Behandle symptomer og tilstander som kan påvirke appetitt og matinntak
Behandle symptomer som kan påvirke appetitt og matinntak, og gi ernæringsråd og evnt
næringsdrikk
Behandle symptomer og tilstander som kan påvirke appetitt og matinntak, gi ernæringsråd og
evnt næringsdrikk og diskutere fysisk aktivitet
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
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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
B
C
D

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.
Du rekvirerer MR av lumbal columna, skriver ut sykemelding for en uke og ber han ta kontakt
dersom han blir verre.
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.
Du kontakter bedriftshelsetjenesten som kan gi han instruksjon i riktig løfteteknikk og gjøre
nødvendige tilrettelegginger på arbeidsplassen.
000015ef495742839d
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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
B
C
D

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.
Du henviser henne til tverrfaglig kommunal rehabilitering.
Du henviser henne til et nytt rehabiliteringopphold på rehabiliteringsavdelingen på sykehuset.
Du henviser henne til en fysioterapeut med kompetanse innen nevrologiske tilstander.
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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
B
C
D

Aktiv, passiv og isometrisk undersøkelse av nakken. Skulderundersøkelse med aktiv bevegelighet
i alle retninger. Nevrologisk undersøkelse og Spurlings test.
Aktiv og passiv bevegelighet i nakken. Nevrologisk undersøkelse og Spurlings test.
Aktiv, passiv og isometrisk undersøkelse av nakken. Nevrologisk undersøkelse og orienterende
skulderundersøkelse med aktiv bevegelighet i alle retninger.
Aktiv, passiv og isometrisk undersøkelse av nakken. Nevrologisk undersøkelse og Lasegues test.
000015ef495742839d
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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
B
C
D

Henvisning til fysioterapeut for aktivisering og treningsbehandling
Vurdere oppstart av et antidepressivum
Henvisning til nevrokirurg for vurdering for reoperasjon
Anbefaling om videre avlastning
000015ef495742839d
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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
B
C

Fordi: Når MAP reduseres vil ICP øke på grunn av at bufferkapasiteten til CSF er overskredet
Fordi: CPP reduseres og ved svekket autoregulering kan det føre til redusert CBF og dermed
økende ødem
Fordi: Når MAP reduseres vil ICP øke på grunn av at venøs bufferkapasiet er overskredet
000015ef495742839d
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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
B
C
D

Dekompressiv hemikraniektomi
Ballongkompresjon av ganglion Gasseri
Dyp hjernestimulering med implantasjon av elektroder i nucleus subthalamicus bilateralt
Baclofenpumpe
000015ef495742839d
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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
C
D

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
ØH-innleggelse på sykehus for videre utredning med snarlig MR av cervikalcolumna og vurdering
av kirurgi
Sender han hjem og utsteder rekvisisjon til fysioterapi
000015ef495742839d

33
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
B
C
D

Muskelatrofi og nedsatt tempo i tungen
Spastisitet og inverterte plantarreflekser
Fasciculasjoner og atrofi
Nedsatt tempo i tungen og fasciculasjoner
000015ef495742839d

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
B
C
D

Transitorisk ischemisk anfall
Migrene med aura
FB-epileptisk anfall
FR-epileptisk anfall
000015ef495742839d

35
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.
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Hva er årsaken til pasientens dobbeltsyn?
A
B
C
D

Internukleær oftalmoplegi (lesjon i fasciculus longitudinalis medialis)
Høyre trochlearisparese
Høyre oculomotoriusparese
Høyre abducensparese
000015ef495742839d

36
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
B
C
D

At det er lite atrofi
At det er invertert plantarrefleks
At fasciculasjonene er mest til stede på den ene siden
At pasienten har nedsatt sensibilitet i hendene
000015ef495742839d

37
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
D

Optikusnevritt
Retinal migrene
Aura uten migrenehodepine
Amaurosis fugax
000015ef495742839d

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:
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Hva er diagnosen?
A

Nesten okklusjon i venstre retinale sentralarterie

B

Aneurisme i venstre a. communicans posterior (PCOM)

C
D

Disseksjon i venstre a. carotis interna (ICA)
Trombus i venstre a. cerebri media (MCA)
000015ef495742839d

39
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
B
C
D

Demens med Lewylegemer
Frontotemporallappsdegenerasjon
Alzheimers sykdom
Vaskulær kognitiv svikt
000015ef495742839d
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40
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
B
C
D

Du henviser til samtale med psykolog grunnet nedstemtheten.
Du rekvirerer gentest på Huntingtons sykdom og tar henne til kontroll når svar foreligger.
Du tar pasienten til kontroll om et år for å vurdere om hun har fått tydeligere symptomer og
vurderer testing igjen da.
Du henviser henne til avdeling for medisinsk genetikk for samtale.
000015ef495742839d

41
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
B
C
D

Klasehodepine
Medikamentoverforbrukshodepine
Migrene
Tensjonshodepine
000015ef495742839d

42
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
B
C
D

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.
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
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.
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
000015ef495742839d

43
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
B
C
D

Nei, MS er lite sannsynlig fordi det er ikke er noen attakker ("Schub").
Nei, MS er lite sannsynlig på grunn av normal VEP
Ja, det er forenlig med MS og man finner ikke noen annen bedre forklaring
Ja, MS er en sikker diagnose på grunn av spinalvæskefunnet og SEP-svaret
000015ef495742839d

44
Ved tolkning av blodutstryk bruker man gjerne en rekke deskriptive begreper for å beskrive
erytrocyttenes morfologi.
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Hvilke begreper vil du bruke for å karakterisere erytrocyttene i dette blodutstryket?
A
B
C
D

Isocytose, hypokromasi og poikilocytose
Isocytose og hyperkromasi
Anisocytose, hypokromasi og poikilocytose
Anisocytose og hypokromasi
000015ef495742839d

45
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

< 14,2 µmol/L
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TIBC = Total iron binding capacity
Hva er mest sannsynlig årsaken til pasientens anemi?
A
B
C
D

Jernmangel
Vitamin B12-mangel
Folatmangel
Anemi ved kronisk sykdom
000015ef495742839d

46
Hva er akutt mastoiditt?
A
B
C
D

Akutt mastoiditt er en vanlig tilstand inntil 6 uker etter en akutt otitis media
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
Akutt mastoiditt er en fryktet komplikasjon etter en antibiotikakur
000015ef495742839d

47
Hvilket utsagn om skrøpelighet (fralilty) og sarkopeni er mest korrekt?
A
B
C
D

Skrøpelighet og sarkopeni er ulike begreper for samme tilstand
Sarkopeni innebærer at pasienten fyller kriterier for skrøpelighet
De fleste skrøpelige har sarkopeni
Et mindretall av skrøpelige pasienter har sarkopeni
000015ef495742839d

48
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?
A
B
C
D

0,1-0,5

Sideroblastisk anemi
Anemi grunnet kronisk inflammasjon
Jernmangelanemi
Thalassemia minor
000015ef495742839d

49
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
B
C
D

Respiratorisk acidose med metabolsk kompensasjon
Metabolsk acidose med respiratorisk kompensasjon
Respiratorisk alkalose
Metabolsk alkalose
000015ef495742839d

50
I akuttmottaket har du nettopp fått svar på en blodgassprøve du har tatt. Denne viser blant annet:
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Målt verdi

Referanseverdier

pH

7,62

7.35-7.45

bikarbonat

40 mmol/l

21-27 mmol/l

Hvilken av disse tilstandene passer dette funnet best med?
A
B
C
D

Glykolforgiftning
KOLS med kronisk respirasjonssvikt type 2
Vandig omfattende diaré siste 2-3 dager
Hyppig oppkast siste døgn
000015ef495742839d

51
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
B
C
D

Ca 750 kcal/døgn
Ca 1500 kcal/døgn
Ca 3000 kcal/døgn
Ca 6000 kcal/døgn
000015ef495742839d

52
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:

Pasient:

s-Glukose

Saturasjon

BT

Temperatur

4,5

93%

190/110 mmHg

37,4 C

120/80 mmHg

Normal rundt 37

Normal:
4-6 mmol/L
95-98%
Hvilken tilleggsbehandling er viktigst?
A
B
C
D

Glukoseinfusjon
Blodtrykksenkende
Febernedsettende medikasjon (Paracet)
Oksygen
000015ef495742839d

53
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.
Anbefale røykeslutt, økt fysisk aktivitet og oppstart av trombinhemmende medikasjon – 'direct oral
anticoagulant' (DOAC).
Anbefale røykeslutt, økt fysisk aktivitet og oppstart av blodtrykksbehandling med Lisinopril.

D

Anbefale røykeslutt, økt fysisk aktivitet, men ingen oppstart av nye medisiner
000015ef495742839d
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54
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
C
D

Avtale time på dagen på fastlegekontoret
Be mannen kontakte deg igjen om symptomene skulle vedvare
Ordne øyeblikkelig hjelp via AMK
Henvise til poliklinisk utredning ved slagenhet innen en ukes tid.
000015ef495742839d

55
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
B
C
D

En urinveisinfeksjon
Et epileptisk anfall
Hyperglykemi
Et nytt hjerneinfarkt, som ikke vises på MR caput
000015ef495742839d

56
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
B
C
D

Den vanligste svulsten i ørespyttkjertelen er plateepitelcarcinom
Den vanligste svulsten i ørespyttkjertelen er Wartins tumor
Den vanligste svulsten i ørespyttkjertelen er Adenocarcinom
Den vanligste svulsten i ørespyttkjertelen er pleomorft adenom (blandingstumor)
000015ef495742839d

57
Hos små barn er sekretorisk mediaotitt en hyppig forekommende tilstand som medfører hørselstap.
Hva er vanligste årsak til sekretorisk mediaotitt hos disse barna?
A
B
C
D

følgetilstand etter ekstern otitt
Morbus Meniere
otosclerose
dysfunksjon av tuba auditiva
000015ef495742839d

58
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
B
C
D

Paracet og antibiotika
Ingen tiltak
Paracet og hevet hodeleie
Antibiotika og nesedråper
000015ef495742839d
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59
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
B
C
D

Snorkeoperasjon
Vektreduksjon
Bittskinne
Medikamentell behandling mot diabetes mellitus type II
000015ef495742839d

60
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
B
C
D

Spatel og et lite speil
Spatel og et stort speil
Kompress og lite speil
Kompress og stort speil
000015ef495742839d

61
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
B
C
D

Mellomørevæske.
Akutt vestibularisnevritt (virus på balansenerven).
Morbus Meniere.
Sudden deafness (plutselig hørselstap).
000015ef495742839d

62
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
B
C
D

FLAIR
T1
T2
Diffusjon
000015ef495742839d

63
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
B
C
D

Ingen fri luft. Distendert colon med opphevet haustrering. Lite tynntarmsluft. Godt forenlig med
colonobstruksjon.
Litt fri luft under venstre hemidiafragma. Distendert colon med opphevet haustrering. Godt forenlig
med colonperforasjon.
Rikelig luft i tynn- og tykktarm. Enkelte væskespeil i tynntarm. Godt forenlig med
tynntarmsobstruksjon.
Ingen fri luft. Ingen patologisk tarmdistensjon. Luftfylt colon med noe fekalia. Normale funn.
000015ef495742839d

64
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
B
C
D

Man ser mannens bronkier grunnet væske i lungevevet
Man ser mannens lungearterier grunnet væske i bronkiene
Man ser mannens bronkier grunnet blod i bronkiene
Man ser mannens lungearterier grunnet blod i lungevevet
000015ef495742839d

65
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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A
B
C
D

A
B
C
D
000015ef495742839d

66
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
B
C
D

Pilocystisk astrocytom
Lavgradig astrocytom
Glioblastom
Intrakranial abscess
000015ef495742839d
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Klasse I-antiarytmika utøver sin effekt ved å blokkere spenningsstyrte natriumkanaler.
Hvordan påvirker dette kardiomyocyttenes aksjonspotensial? (bilde viser aktsjonpotensialet til en
normal kardiomyocytt)
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A
B
C
D

Fase 3 blir lengre
Den initiale repolariseringen i fase 1 blir kraftigere
Depolariseringen i fase 0 går langsommere
Fase 2 blir kortere
000015ef495742839d
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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
D

CYP3A4
CYP2D6
CYP2C9
CYP2C19
000015ef495742839d
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Hvilken påstand om statinbruk er mest korrekt?
A
B
C
D

Number needed to treat (NNT) vil øke dersom man benytter statiner i en pasientgruppe med høy
utgangsrisiko for hjerte-kar-sykdom
Den relative risikoredusjonen ved bruk av statiner er nokså lik i ulike pasientgrupper, uavhengig
av utgangsrisiko for hjerte-kar-sykdom.
Den absolutte risikoredusjonen ved bruk av statiner er nokså lik i ulike pasientgrupper, uavhengig
av utgangsrisiko for hjerte-kar-sykdom.
Number needed to treat (NNT) for statiner er nokså likt i ulike pasientgrupper, uavhengig av
utgangsrisiko for hjerte-kar-sykdom
000015ef495742839d
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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
B
C
D

Morfin, kodein og fentanyl
Morfin, kodein og etylmorfin
Morfin, oksykontin og hydromorfon
Morfin, hydromorfon og ketobemidon
000015ef495742839d
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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
B
C
D

Budesonid
Formoterol
Tiotropium
Roflumilast
000015ef495742839d
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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
B
C
D

Økt tromboserisiko fordi selektive serotoninreopptakshemmere kan stimulere
trombocyttfunksjonen og derved nedsette effekten av koagulasjonshemmere
Økt blødningsrisiko fordi selektive serotoninreopptakshemmere kan hemme trombocyttfunksjonen
og derved forsterke effekten av koagulasjonshemmere
Økt INR og økt blødningsrisiko fordi selektive serotoninreopptakshemmere kan hemme
trombocyttfunksjonen og derved forsterke effekten av koagulasjonshemmere
Redusert INR og økt tromboserisiko fordi selektive serotoninreopptakshemmere kan stimulere
trombocyttfunksjonen og derved nedsette effekten av koagulasjonshemmere
000015ef495742839d
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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
D

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
000015ef495742839d
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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
B
C
D

Homolog rekombinering
DNA mismatch-reparasjon
Base-eksisjonsreparasjon (BER)
Nukleotide-eksisjonsreparasjon (NE)
000015ef495742839d
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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
B
C
D

Vibrio cholerae gir betydelig invasjon av nøytrofile granulocytter i kolonslimhinne
Overflatisk adheranse og toksinproduksjon på slimhinnen i prokisimale tynntarm av Vibrio
cholerae
Vibrio cholerae forårsaker dysenteri med betydelig mengder blod og slim i avføring
Vibrio cholerae disseminerer i blodbanen intracellulært i monocytter og gir et sepsisbilde
000015ef495742839d
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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
D

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.
000015ef495742839d

77
Hvilken laboratorieanalysemetode er best egnet for å påvise kikhoste?
A
B
C
D

Immunfluorescens på direkte materiale
Antistoffundersøkelse
Nukleinsyre påvisning etter amplifisering
Dyrkning på spesialmedium
000015ef495742839d
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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
B
C
D

For lite blod kan føre til falskt negativt funn og for mye blod kan føre til falskt negativt funn
For lite blod kan føre til falskt negativt funn og for mye blod kan føre til falskt positivt funn
For lite blod kan føre til falskt positivt funn og for mye blod kan føre til falskt positivt funn
For lite blod kan føre til falskt positivt funn og for mye blod kan føre til falskt negativt funn
000015ef495742839d
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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
B
C
D

Ja, legge til ampicillin iv som dekker aktuelle patogener bedre
Ja, skifte til vankomycin iv som dekker aktuelle patogener bedre
Nei, igangsatte behandling dekker Haemophilus influenzae
Nei, igangsatte behandling dekker de fleste aktuelle patoger
000015ef495742839d
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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
B
C
D

Engangshansker som ikke er synlig tilsølte kan brukes til flere oppgaver
En av to ubrukte engangshansker laget av nitril eller lateks har mikrohull.
Nitril- og latekshansker har samme beskyttende evne overfor mikrober
Hansker kan brukes alternativt til annen håndhygiene.
000015ef495742839d
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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?

A
B
C
D

Fiksert øvre luftveisobstruksjon
KOLS med emfysem
Restriktiv parenkymal lungesykdom
Astma
000015ef495742839d
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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
B
C
D

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.
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.
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.
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.
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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
B
C
D

Langtids oksygenbehandling (LTOT)
BIPAP
CPAP
High Flow oksygenbehandling
000015ef495742839d
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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
B
C
D

Lungeemboli, og fastlegen bør rekvirere D-dimer og rtg toraks før han/hun vurderer
evt innleggelse
Lungeemboli, og fastlegen bør henvise pasienten som Øhj til sykehus for rask utredning
Pneumothorax, og fastlegen bør rekvirere rtg thorax før en vurderer videre utredning
Lungebetennelse, og fastlegen bør rekvirere rtg toraks før videre utredning og innleggelse
000015ef495742839d
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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
B
C
D

Ta røntgen thorax
Etterbestille blodprøve for D-dimer
Ta ekspektoratprøve til mikrobiologisk undersøkelse
Ta CT thorax
000015ef495742839d
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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).

Hva er beste tiltak på dag 3?
A
B
C
D

Gi fosfat 20 mmol i 500 ml 5 % glukose og SmofKabiven perifer 800 kcal
Gi 250 mg tiamin, fosfat 20 mmol i 500 ml 5 % glukose og SmofKabiven perifer 800 kcal
Trapp ned til SmofKabiven 550 kcal
Henvis til endokrinolog
000015ef495742839d
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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
B
C
D

Starte metformin mot fettlever
Anbefale vektreduksjon og økt fysisk aktivitet.
Anbefales vektreduksjon og oppstart av et kolesterolsenkende medikament, fortrinnsvis et statin.
Oppfordre til totalavhold fra alkohol
000015ef495742839d
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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
B
C
D

Gallesyremalabsorbsjon.
Inflammasjon i ileum eller jejunum som ikke er oppdaget ved CT før operasjonen.
Infeksjon med C difficile grunnet antibiotikaprofylakse ved kirurgi, men som ikke er fanget opp ved
PCR av avføringsprøven.
Irritabel tarm syndrom.
000015ef495742839d
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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
B
C
D

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.
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 klar. Pasienten har cøliaki og skal starte med glutenfri kost umiddelbart.
Diagnosen er sannsynligvis cøliaki, men dette må bekreftes med HLA-typing. Hvis hun er HLADQ2 eller HLA-DQ8 positiv er diagnosen bekreftet.
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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
B
C
D

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.
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.
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.
Pasienten bør fortsette med uendret dose 5-ASA tabletter, men så lenge hun ikke har symptomer
er det ikke behov for kontroller med colonoskopi.
000015ef495742839d
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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
B
C
D

Pasienten trenger ingen planlagt kontroll, men får beskjed om å ta kontakt med lege ved
tilbakefall av symptomer.
Pasienten bør henvises til colonoskopi.
Pasienten sette opp til kontroll hos fastlege om 3 måneder for å sjekke hemoglobin.
Pasienten settes opp til kontroll om 2-3 måneder for undersøke om helicobacter pylori er
eradikert.
000015ef495742839d
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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
B
C
D

Colectomi og ileostomi
Colectomi og ileorectostomi
Utvidet venstresidig hemicolectomi
Proctocolectomi og bekkenreservoar
000015ef495742839d
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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
B
C
D

Ettersom hun har fått påvist gallestein, bør hun opereres profylaktisk innen noen måneder
Siden hun ikke har symptomer som kan tilskrives gallestein, trenger hun ikke kirurgisk behandling
Gallestein som bare gir smerter skal ikke opereres, men skal alltid opereres hvis det blir
betennelse i gallblæren.
Dersom hun skulle få et smerteanfall som kan tilskrives gallestein, bør man operere henne
000015ef495742839d
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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
B
C
D

Normale lever/galle prøver utelukker at de påviste galleblæresteinene er årsak til ubehaget
Dette er typisk gallesteinssmerter: langvarige og konstante, forverring ved matinntak og vekttap.
Søkes til elektiv cholecystectomi
Klinikken er lite forenlig med symptomgivende galleblærestein. Hun bør henvises til snarlig
gastroskopi
Hun bør snarest søkes til cholecystectomi for å stoppe det uønskede vekttapet
000015ef495742839d
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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
B
C
D

Rectumamputasjon med endecolostomi
Transanal rectumreseksjon
Hartmanns operasjon
Lav fremre rectumreseksjon med avlastende bøyleileostomi
000015ef495742839d
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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
B
C
D

Rectoscopi
CT abdomen
Gastroduodenoscopi
Coloscopi
000015ef495742839d
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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
B
C
D

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL)
Myelodysplastisk syndrom (MDS)
Primær myelofibrose (PMF)
Akutt myelogen leukemi (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
B
C
D

MGUS
Asymptomatisk myelomatose
Waldenstrøms makroglobulinemi
Myelomatose
000015ef495742839d
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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
B
C
D

Metastaser fra en primærtumor lokalisert i hud eller colon
Plasmocytom.
Multifokal atypisk carcinoid
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
B
C
D

Medikamentet gir redusert forsvar mot bakterieinfeksjoner, som øker risikoen for kreftutvikling
Medikamentet gir redusert forsvar mot virus, som er relatert til noen typer kreftutvikling
Medikamentet hemmer T-celler av enkelte spesifisiteter, som kan drepe kreftceller
Medikamentet hemmer NK-cellene hans, som spiller en sentral rolle i forsvaret mot kreft
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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
B
C
D

Stanse erytrocytt-transfusjonen og gi intravenøs væske.
Det må utføres måling av hemolyseparametre for å verifisere diagnosen
Det må tas blodprøve til immunhematologisk utredning for å finne årsaken
Det må sjekkes om pasienten har fått feil blodpose, og om dette også gjelder en annen pasient
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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
B
C
D

Blodtypeantistoffscreening er negativ, og det kan gis ut blod på dataforlik.
Blodtypeantistoffscreening er positiv, og det kan gis ut blod på dataforlik.
Blodtypeantistoffscreening er positiv, så blodtypeantistoffet må identifiseres og det må gjøres
utvidet forlik.
Blodtypeantistoffscreening er negativ, så blodtypeantistoffet må identifiseres og det må gjøres
utvidet forlik.
000015ef495742839d
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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
B
C
D
E

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.
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.
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.
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.
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.
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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
B
C
D

Slike analyser kan utføres på parafinsnitt.
Slike undersøkelser kan utføres på formalinfiksert muskelvev.
Slike analyser gjøres på ferskt materiale som først formalinfikseres kort og som det derpå blir
skåret frysesnitt av.
Slike undersøkelser kan bare utføres på frysesnitt.
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Nevrodegenerative sykdommer skyldes ofte aggregering av ulike proteiner.
Hvilken sykdom kan betegnes som en tauopati?
A
B
C
D

Multippel systematrofi
Parkinsons sykdom
Huntingtons sykdom
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
B
C
D

Hjerteinfarkt. 6 timer gammelt.
Hjerteinfarkt. 12 timer gammelt.
Hjerteinfarkt. 6 dager gammelt.
Hjerteinfarkt. 24 timer gammelt.
000015ef495742839d
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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
B
C
D

Hemangiom
Levermetastase
Hepatocellulært karsinom
Intrahepatisk 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
B
C
D

Proliferasjon av type I pneumocytter i akutt fase
Hyaline membraner i alveolære dukter og alveoler
Rikelig nøytrofile granulocytter i bronkiene
Karakteristiske klubbeformede alveolesepta
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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
B
C
D

Totteatrofi
Erosive forandringer
Ikke-nekrotiserende granulomatøs betennelse
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
B
C
D

Mesoteliom
Lungekreft
Melanom
Blærekreft
000015ef495742839d

111
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
B
C
D

Henvise pasient til gastroskopi
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
Prøvebehandle pasienten med PPI (protonpumpehemmer) i 4 uker. Dersom effekt, videre
behandling med protonpumpehemmer som fast medisin.
Ta Helicobacter pylori serologi og gi eradikasjonsbehandling (trippelkur) dersom serologisk prøve
er positiv.
000015ef495742839d
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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
B
C
D

Man må mistenke stein i dype galleveier og utvikling av cholangitt. Legg pasient inn i sykehus
som ø.hjelp
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
Man må mistenke leversvikt og advare mot paracetamolholdige preparat for å få ned feber
Man må mistenke cancer caput pancreatis. Gi resept på smertestillende og søk inn til kirurgisk
avdeling på sykehus, pakkeforløp
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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
TIBC = Total iron binding capacity
Hvilken type anemi er mest sannsynlig her?
A
B
C
D

2,2 - 5,0 mg/L

Thalassemi
Megaloblastisk anemi
Jernmangelanemi
Anemi ved kronisk sykdom
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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
B
C
D

KLL (kronisk lymfatisk leukemi)
KML (kronisk myelogen leukemi)
AML (akutt myelogen leukemi)
ALL (akutt lymfatisk leukemi)
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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:
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Hb

Lav

MCV

Lav

Leukocytter

Normal

Trombocytter

Normal

Hvilke øvrige blodprøver vil være naturlig å rekvirere for denne pasienten?
A
B
C
D

Ferritin, TIBC, s-jern
S-elektroforese og serum lette immunglobulinkjeder
LD, haptoglobin, billirubin retikulocytter
Homocystein og metylmalonsyre
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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
B
C
D

Kompresjonsstrømper klasse 3
Pasienten har staseeksem og ødem. Han bør tilbyes kirurgi med stripping av vena saphena
magna.
Kompresjonsstrømper klasse 2
Pasienten har staseeksem og ødem. Den mest skånsomme behandlingen er endovenøs
behandling med f,eks laser eller radiofrekvensablasjon slik at pasienten slipper åpen kirurgi.
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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:

Bakteriekulturen dyrkes deretter på blodagar.
Hvilke egenskaper må forventes hos aktuelle bakterieart i oppvektskultur på blodagar?
A
B
C
D

Bakterien vil være katalase negativ, optichin sensitiv og det vil være alfa-hemolyse rundt
koloniene
Bakterien vil være koagulase positiv, optichin sensitiv og det vil være betahemolyse rundt
koloniene
Bakterien vil være koagulase negativ, bacitracin negativ og det vil være alfa-hemolyse rundt
koloniene
Bakterien vil være katalase negativ, bacitracin sensitiv og det vil være alfa-hemolyse rundt
koloniene
000015ef495742839d
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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
B
C
D

Før man skal utføre kirurgisk håndvask før en operasjon
Før man finner frem utstyr som man skal ta med til pasienten
Før man går inn eller ut av pasientsonen
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
B
C
D
E

Du mistenker infeksjon og skriver ut antibiotika. Du bestiller et røntgenbilde av brystet (thorax) i
løpet av tre dager
Du mistenker hjertesvikt, skriver ut vanndrivende tabletter (furosemid) og henviser til poliklinisk
vurdering av hjertelege
Du mistenker blodpropp og henviser til en ultralyd av halsen i løpet av en uke
Du mistenker vena cava superior syndrom. Du kontakter nærmeste sykshus for akutt innleggelse
og CT samme dag
Du mistenker lungekreft og henviser til et røntgenbilde av brystet (thorax) i løpet av en uke
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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
B
C
D

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.
Du øker Dolcontin til 70 mg x 2. Beholder Morfin 10 mg ved behov.
Du skifter over til Fentanyl plaster 25 mikrogram/time, fortsetter med Morfin 10 mg ved behov.
Du setter anbefaler pasienten å fortsette med Dolcontin 60 mg x 3. I tillegg ber du han ta Morfin
20 mg ved behov.
000015ef495742839d
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