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En 40 år gammel mann har i forbindelse med en generell helseundersøkelse hos fastlegen fått påvist
forhøyet ferritin på 800 ng/ml (25-200 ng/ml). En mulig forklaring kan være at pasienten har
hemokromatose.
Hvilke av de nevnte blodprøvene vil med størst sansynlighet være nyttig for å komme nærmere
en diagnose?
A X Serumjern og TIBC.
Transferrinmetning (serumjern/TIBC) > 45% styrker mistanken om hemokromatose.
B Hemoglobin.
Hemoglobin behøver ikke være forhøyet ved hemokromatose.
C Hematokrit.
Hematokrit behøver ikke være forhøyet ved hemokromatose.
D Blodutstryk.
Blodutstryk gjøres ved mistanke om benmargssykdom.
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På fastlegekontoret utreder du en 60 år gammel kvinne for en sykdom. Den diagnostiske testen du
anvender, har sensitivitet 75% og spesifisitet 95% for sykdommen. Hos pasienter med hennes kliniske
bilde er positiv prediktiv verdi 85%, mens negativ prediktiv verdi er 90%.
Hva er sannsynligheten for at hun har sykdommen dersom testresultatet er normalt?
A
B
C
DX

5%
15%
25%
10%
Riktig. Sannsynligheten (posttest sannsynlighet for sykdom ved negativt testresultat) er 100% negativ prediktiv verdi, altså 100%-90% = 10%.
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Du anvender en diagnostisk test for lavt stoffskifte. I den pasientpopulasjonen der du anvender testen,
er prevalensen av lavt stoffskifte 2%.
Hva skjer med testens prediktive verdier hvis du tar testen i bruk i en pasientpopulasjon der
prevalensen av lavt stoffskifte er 10%?
A X Positiv prediktiv verdi vil være høyere, mens negativ prediktiv verdi vil være lavere
Riktig svar. PPV går opp og NPV går ned når pretest sannsynlighet går opp
B Positiv prediktiv verdi vil være lavere, mens negativ prediktiv verdi vil være høyere
C Positiv og negativ prediktiv verdi vil være lavere
D Positiv og negativ prediktiv verdi vil være høyere
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Bruk av hjerte-lunge maskin er vanlig for å kunne gjennomføre åpen hjertekirurgi. Maskinen overtar
hjertets pumpefunksjon og lungenes oksygeneringsfunksjon.
Hvilket utsagn om heparinisering før kobling til hjerte-lunge maskin er korrekt?
A X Det gis 300-400IE/ kg og effekten kontrolleres med ACT (activated clotting time)
Dette er korrekt svar
B Pasienten settes på s.c. heparin allerede ved innleggelse for å forhindre trombosering i hjertelunge maskinen.
Pasienten gis sc heparin som tromboseprofylaskse. Det er ikke tilstrekkelig for bruk av HLM.
C Det er ikke nødvendig å gi systemisk, i.v. heparin fordi dagens utstyr er heparin coated.
Utstyret er coated men det er ikke tilstrekkelig.
D Det gis 150IE/ kg «full heparinisering» og effekten kontrolleres med aPTT (Aktivert partiell
tromboplastintid).
Det gis mye mer heparin enn ved "fullheparisniering" for lungeemboli eller annen trombotisk
sykdom.
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En 68 år gammel mann gjennomgikk nylig elektiv koronarkirurgi. Det ble lagt a. mammaria interna til
LAD og venegraft til circumflex-gebetet og til høyre kransarterie. Det postoperative forløp var
upåfallende. Etter at han kom hjem fra rehabiliteringsoppholdet har han opplevd en markert økning i
brystsmerter. Han kjenner det mest når han hoster eller når han bruker armene.
Hvilket utsagn om den mest sannsynlige diagnosen er korrekt?
A

Plagene kan være relatert til myokardiskemi og han bør i første omgang henvises til
koronarangiografi.
B Pasientens plager er typiske for tidlig bypassokklusjon. Han bør legges inn og vil muligens trenge
reoperasjon.
C Pasienten har sannsynligvis en afebril mediastinitt og han bør undersøkes med CT-thorax
Postoperative mediastinitter er ledsaget av feber og andre infeksjonstegn.
D X Pasienten bør i første omgang undersøkes med tanke på sternumløsning.
Pasientens plager virker typisk for en sternumløsning og passer ikke med koronar ischemi.
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En 57 år gammel kvinne blir observert i det hun faller om utenfor legevakta. Du er legevaktslege og
tilkalles, og kommer til stede i løpet av 1 minutt. Kvinnen er ikke kontaktbar og puster ikke selv. Du kan
ikke kjenne puls. Dere iverksetter hjerte-lungeredning og defibrillator tilkobles. Du tolker rytmen på
monitoren som ventrikkelflimmer.
Hva er den mest sannsynlige årsaken til at kvinnen har fått ventrikkelflimmer?
A

Hypertrof kardiomyopati
Hypertrof kardiomyopati er en forholdsvis vanlig tilstand og disponerer for plutselig hjertedød.
Spesielt hos yngre personer utgjør hypertrof kardiomyopati en relativt stor andel av årsakene til
hjertestans. Imidlertid er denne årsaken vesentlig mindre sannsynlig enn koronar hjertesykdom
hos en 57 år gammel kvinne.
B Preeksitasjonssyndrom og rask atrieflimmer
Preeksitasjonssyndrom og rask atrieflimmer kan også forårsake plutselig hjertedød, pga svært
rask AV-overledning av arytmien. Imidlertid er denne årsaken vesentlig mindre sannsynlig enn
koronar hjertesykdom hos en 57 år gammel kvinne.
C X Koronar hjertesykdom
I denne aldersgruppen er koronar hjertesykdom vanligste årsak til plutselig hjertedød/hjertestans.
D Lang QT-tid syndrom
Lang QT-tid kan gi ventrikkelarytmier og ses i alle aldersgrupper, enten på genetisk bakgrunn,
utløst av medikamenter, eller som kombinasjon av genetisk disposisjon og medikamenter.
Imidlertid er denne årsaken vesentlig mindre sannsynlig enn koronar hjertesykdom hos en 57 år
gammel kvinne.
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Ta stilling til følgende påstand om hjertetrening: "Lavt maksimalt oksygenopptak (VO2max) er en viktig
risikofaktor for hjertesykdom. Høyintensitets intervalltrening er den mest effektive treningsform for å
øke VO2max, så derfor bør denne treningsformen være den dominerende i hjerterehabiliteringen".
Hvilket av svaralternativene er riktig?
A

Ja, VO2max er det viktigste utkommet av hjertetrening fordi det gir en risikoreduksjon.
Det er ikke noen direkte kobling av VO2max og utkommet etter infarkt, kun observasjonsstudier
av sammenhenger.
B Ja, høyest mulig intensitet vil gi høyest mulig aktivitetsmengde, og dermed best mulig prognose
C Nei, i tidlig fase av hjerterehabiliteringen er høy intenistetstrening farlig med tanke på
komplikasjoner
Det er ikke noen dokumentasjon for at høy inttensitet tidlig i etterforløpet av et infarkt medfører
økt risiko
D X Nei, selv om VO2max er en prediktor for prognose, er det ikke bevist at intervensjon for høyest
mulig vO2max bedrer prognosen.
Det er ikke noen direkte kobling av VO2max og utkommet etter infarkt, kun observasjonsstudier
av sammenhenger.
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Som lege ved helsestasjonen undersøker du en 4 år gammel jente. Hun er opprinnelig fra Eritrea og
har bodd der inntil for 2 måneder siden. Ved auskultasjon hører du en ekstra tone like etter andre
hjertetone og en svak diastolisk bilyd. Etter at jenta har sprunget frem og tilbake på lekerommet noen
ganger høres bilyden bedre. I første del av diastolen avtar bilyden i styrke, mens den øker noe i
intensitet mot slutten av diastolen.
Hva er sannsynlig årsak til auskultasjonsfunnet?
A X Mitralstenose
Ved mitralstenose kan man høre en mitralåpningstone eller såkalt «opening snap». Denne tonen
høres like etter andre hjertetone og kan forveksles med en spaltet andre hjertetone. En spaltet
andre hjertetone høres imidlertid best over pulmonalklaffeområdet, mens mitralåpningstonen
høres best over apeks. Bilyden ved mitralstenose oppstår på grunn av turbulens når blodet
strømmer fra atriet til ventrikkelen gjennom en trang klaff. Den høres best over apeks og
forplanter seg ut i aksillen. Et triks for å tydeliggjøre bilyden er å belaste pasienten med
eksempelvis knebøyninger eller situps i sengen. Da det er lav trykkforskjell mellom atriet og
ventrikkelen i diastolen, er denne bilyden lavfrekvent og vanskelig å høre. Den består av to
komponenter. Den første komponenten er en tidlig diastolisk decrescendolyd som starter med et
kort intervall etter andre hjertetone. Dette tilsvarer den tidlige ventrikkelfyllingen. Den andre
komponenten er en kort sendiastolisk crescendolyd som tilsvarer atriekontraksjonen med sen
fylling av ventrikkelen. Den siste komponenten er selvfølgelig fraværende ved atrieflimmer.
Mitralstenose er nå svært sjelden blant native nordmenn, men revmatisk hjertesykdom er hyppig
forekommende i f eks Afrika (sub-Sahara) og i deler av Asia. Trikuspidalstenose kan ha lignende
karakter, men forekommer svært sjelden alene selv ved revmatisk hjertesykdom. Bilyden ved
lekkasje i semilunarklaffene starter umiddelbart etter andre hjertetone og har
decrescendokarakter. Bilyden kalles ofte diastolisk «dusjlyd». Bilyden er høyfrekvent og høres
best med membranstetoskopet, som filtrerer bort forstyrrende lave frekvenser.
B Trikuspidalstenose
C Aortalekkasje
D Pulmonallekkasje
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En 76 år gammel kvinne har i mange år vært behandlet for hypertensjon og diabetes mellitus type 2.
Hun er tiltakende tungpust og har utviklet ødemer i underekstremitetene. Ekkokardiografi viser venstre
ventrikkelhypertrofi. EF estimeres til 58%. Venstre atrium er dilatert. NT-pro-BNP måles til 3765 pg/ml
(referanseområde 0-486 pg/ml). På dette grunnlag stilles diagnosen hjertesvikt.
Hvilke anbefalinger vil gjelde for behandling av hjertesvikt hos denne pasienten?
A

Det er indikasjon for evidensbasert behandling med betablokker samt kombinert angiotensin IIreseptorblokker og neprilysin inhibitor.
Dette kan være aktuell behandling ved hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon < 40%.
B Det foreligger ikke evidens for medikamentell behandling av pasienter med denne sykehistorien
og angitte funn.
Diuretikum har en IB-anbefaling i gjeldende europeiske retningslinjer. I tillegg finnes det god
evidens for behandling av såvel hypetensjon som diabetes mellitus.
C X Det er indikasjon for evidensbasert behandling av hypertensjon og diabetes mellitus samt
diuretikum ved tegn til væskeretensjon.
Dette er riktig behandling i h.h.t. gjeldende europeiske retningslinjer for behandling av hjertesvikt
med bevart ejeksjonsfraksjon > 50% .
D Det er indikasjon for evidensbasert behandling med ACE-hemmer, betablokker og
aldosteronantagonist.
Dette er anbefalt behandling ved hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon < 40 (35)%.
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Olga er 82 år og får regelmessig klemmende smerter midt i brystet når hun går trappa opp til
leiligheten sin i andre etasje eller når hun bærer handleposer hjem fra butikken. Ved auskultasjon
hører du en systolisk crescendo-decrescendo bilyd og svekket andre hjertetone. Ekkokardiografi viser
aortastenose med middelgradient 60 mmHg og beregnet indeksert klaffeareal 0,4 cm2/m2. Invasiv
koronar angiografi avdekker ingen koronare stenoser.
Hva er sannsynlig årsak til Olgas brystsmerter?
A
B
C
DX

Ikke-erkjent koronar stenose
Generell arteriosklerose i koronarkar
Økt trykk i aortaroten
Redusert myokardiell perfusjon
Ved signifikant aortastenose gir denne et betydelig trykkfall. Det medfører at trykket i aortaroten
og dermed koronarkarene er redusert, mens trykket i venstre ventrikkel vanligvis er økt. Dette gir
redusert perfusjonstrykk fra koronarkarene til myokard. Dette er årsaken til at pasienter med
aortastenose kan ha anginøse symptomer selv om koronarkarene er normale.
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En 67 år gammel kvinne behandles for hypertensjon og kommer til deg for blodtrykkskontroll. Du
merker at hun har uregelmessig puls og EKG viser at hun har atrieflimmer. Ellers er hun frisk.
Hva er riktig antitrombotisk behandling av pasienten?
A Acetylsalisylsyre og oral antikoagulasjon.
B Acetylsalisylsyre.
C X Oral antikoagulasjon.
Pasienten har CHADSVASC-skår på 3 (kvinne, hypertensjon, alder > 65 år) og det er klar
indikasjon for oral antikoagulasjon. Acetylsalisylsyre gir ikke tilfredsstillende effekt.
Kombinasjonen av oral antikoagulasjon og acetylsalisylsyre gir økt blødingsrisiko uten sikker
bedre profylakse mot hjerneslag.
D Ingen antitrombotisk behandling.
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En 72-årig mann har gjennom flere år gått til årlige kontroller ved hjertemedisinsk poliklinikk på grunn
av tilfeldig påvist aortastenose. Stenosegraden har vært jevnt økende og hans aortastenose har i de
siste to årene vært oppfattet som alvorlig. Så langt har han vært uten symptomer fra sin klaffesykdom
Pasienten er instruert om å ta kontakt med egen lege for vurdering med tanke på rask henvisning for
ny undersøklese ved hjertemedisinsk poliklinikk i det tilfelle han skulle oppleve endringer i sin helse.
Hvilket symptom indikerer en forverring i pasientens kliniske tilstand og forverret prognose?
A

Ankelødemer
Kan være forårsaket av hjertesvikt, men er et uspesifikt symptom
B Palpitasjoner
Følelse av hjertebank er et uspesifikt symptom uten prognostisk betydning uten ledsagende
symptomer i tillegg
C Tørrhoste
Ikke relevant symptom ved aortastenose
D X Brystsmerter
Brystsmerter er et alarmsymptom ved alvorlig / kritisk aortastenose
000015f31018f0bfe0
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På morgenmøtet rapporterer primærvakten om en pasient som kom inn med brystsmerter og fikk
diagnostisert et hjerteinfarkt. Vakthavende mener at pasienten har et type 2 infarkt.
Hva menes med et type 2 hjerteinfarkt?
A

Hjerteinfarkt hos type 2 diabetiker.
Feil. Riktig svar er d.
B Nytt hjerteinfarkt oppstått mindre enn 4 uker etter tidligere infarkt.
Feil. Riktig svar er d.
C X Ischemisk skade pga. misforhold mellom myokards oksygenbehov og tilbud uten ny
atherotrombotisk hendelse i koronarkar.
Type 1 hjerteinfarkt er vanligst og skyldes plakkruptur med akutt trombedannelse i koronarkar.
Ved type 2 infarkt er det ingen akutt trombotisk hendelse, men myokardskaden oppstår pga.
misforhold mellom oksygentilbud og behov. En vanlig mekanisme for type 2 infarkt er anfall med
rask atrieflimmer. Den raske hjertefrekvensen øker myokards oksygenbehov samtidig som
okygentilbudet går ned pga. kort diastole og derved redusert myokardperfusjon.
D Hjerteinfarkt uten EKG-forandringer.
Feil. Riktig svar er d.
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En 56 år gammel kvinne med kjent hjertesvikt etter gjennomgått hjerteinfakt for 5 år siden har selv
valgt å trappe ned på medisinsk behandling av sin hjertesvikt. Hun tar kontakt med fastlegene for å få
hjelp fordi hun nå har merket økende grad av tung pust ved gange i motbakke og i trapp. I hvile har
hun ingen plager med pusten. Hun kan nå kun klare en halv etasje i trapp før hun må stoppe for å få
bedret pusten.
Hvilken NYHA funksjonsklasse passer best med hennes funksjonsnivå?
A

NYHA funskjsonsklasse I
NYHA I gjelder for personer uten begrensning i fysisk kapasitet
B NYHA funskjonsklasse II
Denne funksjonsklassen gjelder for personer som ikke har i symptomer i hvile, men som utløser
symptomer ved større fysisk anstrengelse
C NYHA funksjonsklasse IV
Denne funskjonsklassen tillater ingen form for fysisk aktiviet uten å utløse forverring av
symptomer. Det skal være symptomer til stede i hvile.
D X NYHA funksjonsklasse III
Denne funksjnsklassen har ingen symptomer i hvile, men lett fysisk aktivitet utløser symptomer.
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Diagnostiske tester har ulike egenskaper, bla. sensitivitet og spesifisitet.
Hvilket utsagn er riktig?
A En tests sensitivitet er evnen til å identifisere pasienter uten sykdommen man tester for
B En tests sensitivitet er avhengig av prevalensen av sykdommen i befolkningen
C X En tests sensitivitet er det samme som sanne positive / (sanne positive + falske negative)
De to sentrale egenskapene til en diagnostisk test er sensitivitet og spesifisitet. Sensitivitet og
spesifisitet er egenskaper knyttet til testen og vil for mange diagnostiske tester være uavhengig
av sykdommens prevalens i målgruppen. Prediktive verdier, derimot, avhenger sterkt av
prevalensen. Sensitiviteten er sannsynligheten for at en syk pasient får riktig svar, dvs. positiv
test, og beregnes som andel syke som tester positivt (sanne positive) delt på alle som tester
positivt (sanne positive + falske negative).
D En tests sensitivitet er det samme som sanne negative / (sanne negative + falske positive)
000015f31018f0bfe0
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Hvilke analyser er mest relevante å bestille ved initial utredning av blødningsstendens?
A

●
●
●
●
●

Trombocytter i blod
APTT (Aktivert partiell tromboplastintid) i plasma
PT-INR i plasma
von Willebrand-faktor i plasma
Kalprotektin i plasma

Kalprotektin måles i feces ved inflammatorisk tarmsykdom. Ingen plass ved utreding av
blødningstendens.
B X ● Trombocytter i blod
● APTT (Aktivert partiell tromboplastintid) i plasma
● PT-INR i plasma
● von Willebrand-faktor i plasma
● Faktor VIII i plasma
C

D

Dette er relevante tester ved vurdering av blødningstendens
● Trombocytter i blod
● APTT (Aktivert partiell tromboplastintid) i plasma
● PT-INR i plasma
● von Willebrand-faktor i plasma
● Faktor V Leidenmutasjon, gentest i blod
Faktor V Leidenmutasjon fører til økt trombosetendens og ikke blødningstendnes
● Trombocytter i blod
● APTT (Aktivert partiell tromboplastintid) i plasma
● PT-INR i plasma
● von Willebrand-faktor i plasma
● Homocystein i plasma
Homocystein i plasma har ingen plass i utredning av blødningstendens
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En 45 år gammel kvinne kommer med akutt oppstått smerte, lysskyhet og tilsløret syn på høyre øye.
På det aktuelle øye finner du økt tåreflod, ciliær injeksjon og miotisk pupille.
Hvilken diagnose er mest aktuell?
A

Keratitt
Gir ikke miotisk pupille.
B X Iridosyklitt
Oppgaven beskriver typiske symptomer og funn ved iridosyklitt
C Konjunktivitt
Gir ikke lysskyhet , miotisk pupille eller tilsløret syn. Gir irritasjon, svie, kløe,
fremmedlegemefølelse fremfor akutte smerter.
D Akutt glaukom
Gir dilatert pupille og ødematøs cornea. Gir ikke lysskyhet
000015f31018f0bfe0
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En pasient oppsøker deg på allmennlegekontoret med et ensidig og smertefullt rødt øye. Pasienten
har på seg solbriller på venteværelset. Pasienten beskriver smerten som om det er sandpapir på øyet.
Ved undersøkelse av cornea ser du en hvit flekk. Du gir pasienten oxibuprocaindråper og smerten
forsvinner umiddelbart.
Hva er den mest sannsynlige diagnose og riktigst å gjøre?
A Mekanisk skade av cornea som behandles med salvebandasje.
B X Keratitt som du henviser til øyelege med det samme.
Smerter, lysskyhet, nedsatt visus, tåreflod, blefarospasme. Konjunktiva er vanligvis injisert.
Periorbital hevelse. Ved hornhinneaffeksjon ses matte punkter eller flekker som farges av
fluorescein. God og øyeblikkelig effekt av oxibuprocain. Riktig håndtering er øyeblikkelig
henvisning til øyelege, evt . oppstart med antibiotika om reiseveien er lang.
C Fremmedlegeme som fjernes på legekontoret med en corneaskrape eller sprøytespiss. Deretter
legger du en salvebandasje for å forebygge infeksjon og lindre smerte.
D Iridocyclitt som du henviser til øyelege samme dag.
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En 26 år gammel kvinne kommer til ditt legekontor med nedsatt syn og smerter i høyre øye siden i
morges. Ved inspeksjon finner du injeksjon, se det øverste bilde. Du velger å gå videre med fluorescin
farging, se det nederste bilde.
Hva er den mest sannsynlige diagnosen?

A

Adenoviruskeratitt
Adenovirus lager mønster som ved snøfnugg i cornea.
B X Herpeskeratitt
Riktig svar. herpes simplex viruset lager dette mønsteret, også kalt dendritika keratitt pga det
grenformede mønsteret i cornea (dendron betyr tre på gresk)
C Mekanisk skade fra en gren.
Ved mekanisk skraping av corneaepitelet ses ikke dette mønsteret, man får istedet et felt av
epitelet som er borte.
D Hornhinne dystrofi
Hornhinne dystrofier er noninflammatoriske og vil derfor ikke medføre injisert øye. Er oftest
bilateral. Man vil bare se fluorecinfaring om dystrofien sitter i epitelet
000015f31018f0bfe0
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En 10 år gammel gutt kommer til deg som fastlege, sammen med sin mor, grunnet hodepine. Det
kommer fram at gutten sliter en del med å lese, og du mistenker at hodepinen kan være synsbetinget.
Det gjøres en visusundersøkelse med Snellen-tavle. Guttens visus måles til 1.0, O.U. Du bestemmer
refraksjonen som er +4 D på begge øynene. Gutten har fortsatt god visus på 1.0, O.U. med +4D, men
med korreksjon over dette så faller visus. Det er ikke tegn til skjeling eller annen patologi.
Hva er mest riktig slutning ut fra dette?
A
B
C
DX

Gutten er emmetrop og trenger ikke korreksjon.
Gutten trenger ikke korreksjon ettersom han har visus på 1.0 uten korreksjon
Gutten er myop og trenger trolig synskorreksjon
Gutten er hypermetrop og trenger trolig synskorreksjon
Gutten har en brytningsfeil som bør korrigeres siden han har symptomer. Han må akkomodere
hele tiden pga hypermetropi og dette kan være årsaken til hodepinen.
000015f31018f0bfe0
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En 65 år gammel kontorarbeider oppsøker deg på legevakten etter akutt smerter i tilknytning til det én
øyet etter å ha blitt truffet av en squashball midt i øyet. På vei til legevakten så han lysglimt og flytende
flekker i synsfeltet.
Hva har balltraumet mest sannsynlig utløst?
A

Hjernerystelse
Ved hjernerystelse, commotio cerebri, er andre symptomer vanligere.
B Migrene
Fasit: Migrene er som regel dunkene smerter i den éne halvdelen av hodet. Og mange kan
oppleve prodromale symtomer som visuellt aura før et anfall. Likevel er det ikke nok som peker
mot at dette er en migrene, samtidig som at anamnesen for øvrig er mer overenstemmende med
andre alternativer.
C X Netthinneløsning
Netthinneløsning skjer oftest hos eldre, men kan også skje hos yngre som følger av et balltraume.
Menn dominerer statistikken. Lysglimt og flytende flekker er vanlige prodromalsymptomer og
synstapet for øvrig, sammen med anamnesen gjør situasjonen veldig suspekt for
netthinneløsning.
D Hjerneslag
Hjerneslag kan gi synsutfall, men lysglimt og flytere er ikke vanlige symptomer ved hjerneslag.
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En 34 år gammel mann kommer til deg på legekontoret og forteller at han i går kvelden plutselig fikk
en skygge i oppad i synsfeltet. ”Det var som om en gardin ble trukket ned” sier han. Han hadde ingen
smerter i forbindelse med synstapet, men forteller at han så lysglimt dagen i forveien. Ved Donders
test finner du redusert synsfelt oppad nasalt i høyre synsfelt. Pasienten har normalt visus på begge
øyne.
Hvilken diagnose stemmer best med sykehistorie og funn?
A

Grenveneokklusjon i den temporale karbuen
Grenveneokklusjon gir plutselig synstap i en del av synsfeltet uten smerter. Gir ofte blødninger og
hemoragisk ødem, pasienten har dermed ofte flytende flekker i synsfeltet, men ikke lysglimt.
B Grenarterieokklusjon i den temporale karbuen
Grenarterieokklusjon gir plutselig synstap i en del av synsfelter uten smerter, men gir ikke
lysglimt.
C Makula degenerasjon
Gir smertefri synsnedsettelse av sentralsynet og ofte metamorfopsier. Gir ikke lysglimt.
D X Netthinneløsning
Oppgaven beskriver en typisk sykehistorie ved netthinneløsning med lysglimt og en
rullegardinskygge. Lysglimtene kommer av spontan avfyring fra nevroner som settes på strekk i
forbindelse med løsningen og er gjerne et forvarsel til netthinneløsning.
000015f31018f0bfe0
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Vi kan skille mellom to store grupper av kreftrelevante gener, tumorsuppressorgener (som beskytter
mot kreftutvikling) og protoonkogener (som kan bidra til kreftutvikling om de endrer egenskaper).
Ett av genene nedenfor er et protoonkogen. Hvilket?
A

RB1
RB1 er et tumorsuppressorgen
B BRCA1
BRCA1 er et tumorsuppressorgen
C X Src
Rktig, src er et protoonkogen
D BCL2
BCL2 er et tumorsuppressorgen
000015f31018f0bfe0
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Undersøkelser av genomet i kreftceller fra ulike kreftformer har vist at det er en markant forskjell
mellom kreftformene på hvor mange mutasjoner hver enkelt kreftcelle inneholder. Det har også vist
seg å være en sammenheng mellom hvor mange mutasjoner kreftcellene inneholder og hvor nyttig
immunbehandling av typen sjekkpunkt-terapi er for en bestemt krefttype. Påstandene nedenfor sier
noe om disse sammenhengene.
Ut fra det du vet om hvordan immunforsvaret angriper kreftceller, kan du resonnere deg fram til
hvilken påstand som er riktigst?
A

Sjekkpunktterapi er behandling som stimulerer immunforsvaret ved å blokkere hemmende
signaler fra kreftcellene til immuncellene. Behandlingen virker best på svulster med få mutasjoner,
for her vil MHC-molekylene som regel være intakte og i stand til å vise fram antigen.
Første del av påstanden er feil, jfr kommentaren ovenfor.
B Sjekkpunktterapi er behandling som stimulerer immunforsvaret ved å blokkere hemmende
signaler fra kreftcellene til immuncellene. Behandlingen virker best på svulster med mange
mutasjoner for her vil MHC-molekylene som regel være defekte og ute av stand til å vise fram
antigen.
Første del av påstanden er riktig, det er kreftformer som melanom og lungekreft som har vist seg
å være mest førlsomme for sjekkpunktterapi og det er kreft med svært mange mutasjoner. Det er
imidlertid neppe noen fordel med ødelagte MHC-molekyler for pasienten. Tvert imot vil det være
bra med intakte MHC-molekyler som kan vise fram antigener til immunforsvaret.
C Sjekkpunktterapi er behandling som stimulerer immunforsvaret ved å blokkere hemmende
signaler fra kreftcellene til immuncellene. Behandlingen virker best på svulster med få mutasjoner,
for slike kreftceller er gjennomgående mindre maligne enn svulster med mange mutasjoner.
Første del av påstanden er feil, jfr kommentaren til alternativ A.
D X Sjekkpunktterapi er behandling som stimulerer immunforsvaret ved å blokkere hemmende
signaler fra kreftcellene til immuncellene. Behandlingen virker best på svulster med mange
mutasjoner for her vil kreftcellene vise fram mange fremmede antigener for immuncellene.
Riktig. Immuncellene er avhengige av å påvise fremmed antigen på kreftcellene, det vi kaller neoantigener. Kreftceller med mange mutasjoner i genene vil med større sannsynlighet ha mange
neo-antigener å vise fram enn celler med få mutasjoner.
000015f31018f0bfe0
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Du arbeider som fastlege. En 46 år gammel mann oppsøker deg på grunn av smerter i nedre del av
korsryggen og smerter som stråler nedover høyre ben lokalisert i seteregionen, bak og på utsiden av
låret og på utsiden av leggen. Han beskriver smertene som moderate til sterke. Du finner normale funn
ved klinisk undersøkelse. MR undersøkelse av ryggen har vist at det foreligger spondylolyse i buen på
nederste virvel i korsryggen (L5) og spondylolisthese på 8 mm (virvelglidning grad 1) av L5 forover på
sacrum (S1). MR beskriver trange forhold for høyre L5-rot som kan forklare de utstrålende smertene i
høyre ben. Mannen ønsker i utgangspunktet ikke operasjon.
Hva slags behandling og oppfølging vil du anbefale denne pasienten?
A

Du informerer om at tilstanden bør opereres da det stor sannsynlighet for økende
spondylolisthese (økende virvelglidning). Ettersom han ikke ønsker operasjon er det nødvendig
med regelmessige kontroller med bildediagnostikk med 4 til 6 måneders mellomrom slik at en kan
se om glidningen øker.
Økende virvelglidning eller lammelser på grunn av nervekompresjon er sjelden ved
spondylolisthese hos voksne. Spondylolisthese kan opereres ved uttalte plager, men må ikke
opereres. Det er ikke nødvendig med rutinemessige kontroller eller bildediagnostikk dersom
symptomene ikke forverres.
B Du anbefaler sterkt operativ behandling. Dersom han ikke opereres er det stor sannsynlighet for
økende spondylolisthese (økende virvelglidning) med forverring av ryggsmerter.
Økende virvelglidning eller lammelser på grunn av nervekompresjon er sjelden ved
spondylolisthese hos voksne. Spondylolisthese kan opereres ved uttalte plager, men må ikke
opereres. Det er ikke nødvendig med rutinemessige kontroller eller bildediagnostikk dersom
symptomene ikke forverres.
C X Du informerer om at tilstanden kan opereres. Det er ikke nødvendig med ytterligere rutinemessig
oppfølging dersom han selv ikke ønsker operativ behandling. Han informeres om å ta kontakt på
ny dersom symptomene forverres.
Økende virvelglidning eller lammelser på grunn av nervekompresjon er sjelden ved
spondylolisthese hos voksne. Spondylolisthese kan opereres ved uttalte plager, men må ikke
opereres. Det er ikke nødvendig med rutinemessige kontroller eller bildediagnostikk dersom
symptomene ikke forverres.
D Du anbefaler sterkt operativ behandling. Dersom han ikke opereres er det stor sannsynlighet for
lammelser i høyre ben.
Økende virvelglidning eller lammelser på grunn av nervekompresjon er sjelden ved
spondylolisthese hos voksne. Spondylolisthese kan opereres ved uttalte plager, men må ikke
opereres. Det er ikke nødvendig med rutinemessige kontroller eller bildediagnostikk dersom
symptomene ikke forverres.
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Du arbeider som fastlege. En 13 år gammel jente kommer til undersøkelse sammen med sin mor da
mor har lagt merke til at ryggen er skjev. Hun har ingen smerter i ryggen. Hun er ellers frisk. Ved
undersøkelse finner du en skjevhet mot høyre (høyrekonveks) i brystryggsøylen sett i frontalplanet.
Det er også en tydelig hevelse av høyre del av brystkassen når hun bøyer seg fremover (Adams test).
Hva er den mest sannsynlige diagnosen?
A

Benlengdeforskjell
Kan gi moderat skoliose lumbalt som retter seg når en korrigerer for benlengdeforskjellen. Gir
ikke nevneverdig skoliose i brystryggsøylen og ikke ribbepukkel/gibbus slik en ser ved Adams test
ved idiopatisk skoliose
B Morbus Scheuermann
Symptomer ved Morbus Scheuermann er vanligvis smerter og økt kruming (kyfose) i
brystryggsøylen. Det foreligger vanligvis ikke akseavvik i frontalplanet og det er ikke ribbepukkel
(gibbus) på en side slik som ved idiopatisk skoliose.
C Kongenital skoliose
Skoliose på grunn av medfødte misdannelser i ryggsøyelen er mye mindre vanlig enn idiopatisk
skoliose. Gir oftere symptomer i tidligere alder enn hos denne pasienten
D X Idiopatisk skoliose
Sykehistorie og funn ved undersøkelse er typisk for idiopatisk skoliose. Som regel har barna
ingen andre symptomer. Den vanligste formen for idiopatisk skoliose starter tidlig i puberteten, er
høyrekonveks og lokalisert til brystryggsøylen. Ribbepukkel (gibus) på den konvekses siden av
kurven følger alltid med og skyldes at virvlene roterer rundt ryggens lengdeakse og løfter ribbena
på den ene siden
000015f31018f0bfe0
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En 38 år gammel mann har hatt ryggsmerter i 14 dager og er i bedring. Du har undersøkt ham og
konkludert med uspesifikke ryggsmerter med god prognose (ingen røde eller gule flagg). Han ønsker
råd om hvordan han bør forholde seg til smertene.
Hvilket råd vil du gi pasienten?
A

Ta badstu eller varme bad for å myke opp muskulaturen
Varme kan oppleves å gi mykere muskulatur, men har ikke langtidseffekt og er en passiviserende
mestringsstrategi
B Start med egentreningsprogram for å styrke kjernemuskulatur
Aktivitet er viktig i behandling av uspesifikke ryggsmerter, men vi har ingen holdepunkter for at
spesifikke aktiviteter er bedre enn andre.
C X Hold deg i vanlig aktivitet som også involverer bruk av ryggen
Aktivitet er viktig i behandling av uspesifikke ryggsmerter, men vi har ingen holdepunkter for at
spesifikke aktiviteter er bedre enn andre. Det er ingen holdepunkter for å være forsiktig i bruk av
ryggen og det er viktig at pasientene forsøker å bruke ryggen normalt.
D Unngå tunge løft de første 14 dagene
Det er ingen holdepunkter for å være forsiktig i bruk av ryggen og det er viktig at pasientene
forsøker å bruke ryggen normalt.
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En mann på 44 år våknet med akutte smerter i nakken uten forutgående traume. Smertene sitter i
midtlinjen og paravertebralt på høyre side fra occipitalkanten og ned til C7 nivå. Smertene forverres
ved bevegelse av hodet og er bedre når han er helt i ro.
Hvilken struktur kan forårsake dette smertebildet?
A

Nerverot C5 på høyre side
Nerverot C5 gir først og fremst smerteutstråling lateralt i overarm
B AC-leddet på høyre side
AC-ledd smerter kan stråle opp mot nakke, men vil ha punktum maksimum over AC-ledd og
skulderbuen og provoseres av skulderbevegelser (ikke hodebevegelser).
C X Facettledd C4-C5 på høyre side
Facettledd C4-C5 har referert smerteområde i det området som beskrives i oppgaven
D Skalenusmuskulaturen på høyre side
Skalenusmuskulaturen sitter mer frontalt og har også referert smerteområde som går utover i
arma og ut mot tommel på samme side og ofte kan mistolkes som radikulære smerter
000015f31018f0bfe0
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Du er fastlege i en stor by for en kvinne på 77 år. Hun hadde et hjerneinfarkt i høyre hjernehalvdel for 3
år siden, som resulterte i noe redusert håndfunksjon, lett grad av hemiplegisk gange og noen kognitive
endringer. Hun kommer med sin datter. De forteller at den hittil spreke ektefellen til pasienten har
kommet på sykehus. Nå har datteren oppdaget hvor lite moren gjør selv, til tross for at hun burde klare
ganske mye. Datteren tenker at hun bør trene seg opp, men pasienten selv er engstelig og nølende til
det forslaget.
Hvordan håndterer du dette videre?
A

Du henviser henne til fysioterapeut på et nærliggende institutt for intensivert håndtrening og
gangtrening en periode.
Dette er mindre riktig da vignetten beskriver en problemstilling som består minst like mye av
passivitet og lite aktivitet og deltakelse, som økende motoriske vansker. Et tverrfaglig tilbud i en
sosial kontekst (tverrfaglig kommunal rehabilitering) er derfor et bedre forslag.
B X Du henviser henne til kommunal rehabilitering.
Svaret er riktig. Det indikerer riktig nivå i helsetjenesten siden det ikke er beskrevet spesielt
komplekse utfall, og primærhelsetjenesten, spesielt i en større by, kan forventes å ha tilstrekkelig
kompetanse. Tilbudet egner seg også godt sosialt for eldre. rehabilitering er riktig da hun har
behov for et tverrfaglig tilbud.
C Du henviser henne til den spesialiserte rehabiliteringsavdelingen på universitetssykehuset.
Dette er mindre riktig. Spasialisthelsetjenesten vil normalt ikke prioritere slike pasienter i kronisk
fase, i denne aldersgruppen, der det egentlig ikke kommer fram informasjon om en spesielt
kompleks problemstilling. Dette er en stor by, som kan forventes å ha kommunale
rehabiliteringstjenester som passer godt for denne pasienten.
D Du tenker at rehabilitering ikke er effektivt når hun ikke er motivert og foreslår at det søkes om
noe hjemmesykepleie og hjelp til husarbeid.
Dette er mindre riktig. Det skisseres en situasjon der verdien av å øke selvhjulpenhet, aktivitet og
deltakelse kan være stor. Med trygging og informasjon kan hun antakelig motiveres til å prøve
rehabilitering. Ofte blir det da bedre enn en litt engstelig person tror på forhånd.
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En student (mann 22 år) sykler til Gløshaugen uten hjelm. Sykkelen sklir på isen, og han stuper
framover. Fallet blir observert av kameraten som mener han har vært bevisstløs i 1-2 minutter.
Kameraten følger til sykehuset, og pasienten blir undersøkt av deg som LIS1 i akuttmottaket. Han har
posttraumatisk amnesi (amnesi for selve sykkelveltet), og du finner videre GCS-skår 15, en stor kul i
pannen og hematotympanon høyre side. Orienterende nevrologisk undersøkelse er normal og det er
ingen tegn til andre skader.
Hvordan bør du håndtere pasienten videre?
A

Ikke rekvirere CT caput for å unngå stråleskade, men observere pasienten på sykehus i minimum
2 timer
Det anbefales etter retningslinjene (fra både 2000 og 2013) CT caput av pasienter med en sikker
lett hodeskade med bevisthettap og basisfraktur samt anbefales det lengre observasjon på
sykehus enn 2 timer
B X Rekvirere CT caput og observere pasienten på sykehus selv om CT ikke viser intrakraniale funn
Dette er riktig håndtering etter både retningslinjer fra 2000 og reviderte retningslinjer fra 2013.
Pasienten har en lett hodeskade (lett TBI) med observert bevissthetstap og klinisk tegn på
basisfraktur (hematotympanon) som er en risikofaktor for forverring akutt
C Sende pasienten hjem med informasjon om at kameraten observerer han til neste dag
Det anbefales etter retningslinjene (fra både 2000 og 2013) CT caput av pasienter med en sikker
lett hodeskade med bevisthettap og basisfraktur samt anbefales det observasjon på sykehus
D Rekvirere CT caput og sende pasienten hjem med observasjon hjemme hvis CT ikke viser
intrakraniale funn.
Det anbefales etter retningslinjene (fra både 2000 og 2013) at pasienter med en sikker lett
hodeskade med bevissthetstap og basisfraktur, observeres på sykehus selv om CT ikke viser
intrakranial skade
000015f31018f0bfe0
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En 31 år gammel kvinne kommer til legevakten på ettermiddagen. Hun er tidligere frisk og jobber som
profesjonell danser. Hun har de siste fire ukene vært plaget av smerter i korsryggen med ledsagende
utstråling og nummenhet i venstre ben. Smertene har holdt henne borte fra jobb enkelte dager og hun
har oppfattet sin egen tilstand som isjias. Hun har hatt noe effekt av diklofenak (Voltaren) som hun har
tatt ved behov. Grunnen til at hun oppsøker legevakt er at hun siden i dag tidlig har opplevd økende
kraftsvikt i venstre ankel. Smertene har samtidig avtatt noe i intensitet. Hun har ingen større problemer
med vannlating eller avføring. Ved klinisk undersøkelse har hun tydelig droppfot på venstre side og
problemer med stegavvikling. Det foreligger paresegrad 1 av 5 for både dorsalfleksjon i ankel og
storetåekstensjon på venstre side. Normale kraftprestasjoner i høyre underekstremitet. Ingen
refleksdeficit eller -asymmetri. Lasegues prøve er umiddelbart positiv på venstre side med
smerteutstråling distalt for kneet.
Hvordan håndterer du situasjonen videre?
A
B

Sender henne hjem og utsteder rekvisisjon til psykomotorisk fysioterapi.
Henviser pasienten til CT lumbosakralcolumna på privat røntgeninstitutt med prioritet innen 4-6
uker.
C X ØH-innleggelse på sykehus for videre utredning med snarlig MR av lumbosakralcolumna og
vurdering av kirurgi
Dette er en pasient med sannsynlig lumbalt prolaps (venstre L5-affeksjon) og uttalte pareser som
kan få betydelige følger for hennes fremtidige funksjonsnivå, livskvalitet og yrkeskarriere om de
persisterer. MR av LS-columna vil gi bedre diagnostisk avklaring enn CT av LS-columna (CT gir
også strålebelastning). Rask kirurgi vil være aktuelt om klinikk og bildefunn samsvarer.
D Beroliger pasienten, sender henne hjem med resept på oxykodon (Oxycontin), og ber henne
oppsøke fastlege ved ytterligere forverring
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En tidligere frisk mann på 28 år fikk akutt innsettende ryggsmerter uten utstråling for 6 dager siden.
Han var sengeliggende første dag, men har kommet seg litt og klarer nå å gå turer i rolig tempo. Han
jobber som dataingeniør og var tilbake på jobb etter 2 dager. Han har relativt fleksibel arbeidssituasjon
og kan delvis jobbe hjemmefra. Han er vanligvis aktiv og trener fast 2-3 ganger pr uke. Han kommer til
deg som fastlege siden han lurer på om dette trenger videre utredning og behandling. Du har
undersøkt ham uten funn av røde flagg eller nevrologiske utfall.
Hva vil du gjøre i tillegg til å trygge pasienten på at det ikke er noe alvorlig galt og at prognosen
er god?
A Oppmuntre til aktivitet og henvise tverrfaglig ryggpoliklinikk
B X Oppmuntre til aktivitet
Denne sykehistorien beskriver en aktiv mann men kortvarige ryggsmerter. Det er ingen gule flagg
i sykehistorien. Prognosen er svært god og det er sannsynlig at smertene vil gå over uten noen
form for behandling. Studier har vist at henvisning til både utredning og behandling kan forsinke
bedring hos denne pasientgruppen, og man bør derfor avstå fra både ytterligere utredning og
henvisning til behandling i dette tilfellet.
C Oppmuntre til aktivitet og henvise manuellterapeut
D Oppmuntre til aktivitet og henvise fysioterapeut for aktiviserende behandling
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En 53 år gammel kvinne har gjennom lengre tid hatt litt stiv og vond nakke i perioder, og de siste 2
måneder spredte muskelrykninger ("leamus") som bekymrer henne. Ved undersøkelse finner du
enkelte spredte fasciulasjoner i ekstremitetene men helt normal kraft og sensibilitet, og ellers normal
nevrologisk status.
Hvilken diagnose vil du anse som mest sannsynlig for hennes kliniske utfall.
A

Syringomyeli
Vil oftest ha både sensibilitetstap (dissosiert: bare smerte og temperatur, ikke ledd- og
vibrasjonssans
B Amyotrofisk lateralsklerose
Vil ha tegn på både perifer og sentral parese
C X Benigne fasciculasjoner
Vil oftest ikke ha noen andre symptomer eller tegn
D Progressiv spinal muskelatrofi
Vil ha tegn på perifere pareser
000015f31018f0bfe0
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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 X Høyre trochlearisparese
I primærposisjon står høyre øye litt opp og utad, dette forverres ved blikk mot venstre. Dette er
typiske funn ved trochlearisparese.
B Partiell høyre oculomotriusparese.
C Høyre abducensparese
D Supranukleær blikkparese.
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En mann på 42 år har hatt litt hodepine i mange år, men siste år har den blitt stadig hyppigere. De
fleste dager er den på begge sider av hodet, pressende, og han fungerer godt, noen ganger tar han 1
Paracet-tablett for det. Nesten hver uke kan han få kraftige dunkende smerter i hele hodet som varer
mange timer. Han synes da det er ubehagelig med høye lyder og mye lys, og han vil helst legge seg i
ro. Han blir ikke kvalm. Han synes han blir bedre hvis han tar 2 eller 3 Ibux 400 mg tabletter eller noen
ganger paracet. Han har aldri vært til lege for det tidligere, men for noen uker siden bestilte han time.
Han fikk etter en uke innkalling med et brev der legen har bedt ham om å føre hodepinedagbok. Når
han kommer til legen går de gjennom dagboken sammen. Det viser seg at han siste måned har hatt
hodepine til sammen 18 dager. Seks av disse dagene har det vært ganske kraftig hodepine, og han
har tatt medisin (Ibux eller Paracet) til sammen 12 dager. Han tror den siste måneden er nokså
representativ for hvordan hodepinen har vært gjennom siste halvår.
Hvilken eller hvilke diagnose(r) er mest sannsynlig?
A

Medikamentoverforbrukshodepine (MOH) og migrene
MOH er ikke riktig. Han har riktignok tilstrekkelig antall dager med hodepine, men han bruker
vanlige analgetika godt under 15 dager per måned.
B Migrene uten aura
Riktig, men ikke uttømmende.
C X Migrene uten aura og tensjonshodepine
Enkelte dager passer med en episodisk migrene og andre dager med spenningshodepine.
D Tensjonshodepine
Riktig, men ikke uttømmende svar
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En 63 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.
Hvor er patologien høyst sannsynlig lokalisert?
A Nervus opticus
B X Høyre a. carotis interna
Symptomer forenelig med amaurosis fugax. Etiologien er oftest aterosklerose i a. carotis interna
som fører til emboli til retinale arterier (gren- eller sentral arterie).
C Sinus sagitalis superior
D Høyre a. cerebri media
000015f31018f0bfe0
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En 60 år gammel mann innlegges med nyoppståtte sensoriske og motoriske utfall i nedre del av
venstre underekstremitet. Ingen symptomer i overekstremitetene. Bildeundersøkelse med cerebral MR
viser kartrombose og fersk infarktforandring.
I hvilken arterie er tromben lokalisert?
A Venstre a. cerebri media
B Høyre a. cerebri posterior
C X Høyre a. cerebri anterior
Arteria cerebralis anterior (ACA) syndrom er karakterisert av parese og senibilitetstap i
kontralaterale legg og fot. Dette skyldes at ACA først og fremst forsyner mediale deler av cortex.
Se en typisk homunculus figur.
D Høyre a. cerebri media
000015f31018f0bfe0

38
En pasient oppsøker deg på allmennlegekontoret grunnet hodepine. Han forteller i at han i løpet av en
ukes tid har hatt 1-2 anfall i døgnet med intens høyresidig hodepine i anfall med 15-45 minutters
varighet. Under anfallene klarer han ikke å holde seg i ro, nesen renner og han rødmer i høyre halvdel
av ansiktet. Behandling med indometacin har blitt forsøkt uten effekt.
Hva er mest sannsynlig pasientens diagnose?
A

Tensjonshodepine
Pregløs hodepine uten vesentlige ledsagende fenomener. Forverres vanligvis ikke av fysisk
aktivitet. Mild til moderat.
B Hemicrania continua
Hodepinen er kontinuerlig eller ivarer over lang tid, smerten er ikke så intens, og den responderer
meget godt på medikamentet indometacin.
C Migrene med aura
Typisk ensidig, nokså intens pulserende hodepine som ubehandlet varer minst 4 timer og som
forverres ved fysisk aktivitet, og som er assosiert med lys- og lydskyhet, kvalme og eventuelt
oppkast. Med aura menes ledsagefenomener som synsforstyrrelser, parestesier, og/eller dysfasi
D X Klasehodepine
Kortvarige (15-180 minutter) intense ensidig hodepineanfall med autonome symptomer i ansiktet
på samme side. Indometacin har liten eller ingen effekt.
Kilde: Norsk elektronisk legehåndbok "Generelt om hodepine" 2015
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En 65 år gammel oppsøker deg som fastlege. Fra tidligere kjenner du ham som en aktiv og engasjert
mann, særlig i det lokale idrettslaget. Han er tidligere frisk. Kona hans har på forhånd ringt deg og
fortalt at han ikke går så raskt som tidligere, men subber med bena. Han får heller ikke unna
arbeidsoppgaver som før. Han har flere ganger sett mennesker i stua på kveldstid som ikke er relle.
Hun synes han enkelte ganger virker fjern, mens han andre ganger synes å være nesten som før.
Hvilken tilstand er nærliggende å mistenke?
A

Depresjon
Symptomene kan likne depressive plager, men visuelle hallusinasjoner er ikke vanlig ved
depresjon.
B Parkinsons sykdom
Parkinsons sykdom har parkinsonisme, bradykinesi, tremor og rigiditet som kjernesymptomer,
eventuelt regnes også postural instabilitet med. Synshallusinasjoner og fluktuerende kognitiv
funksjon sees ved Parkinsons sykdom med demens. Ved Parkinsons sykdom med demens, har
pasienten hatt motoriske symptomer minst et år før kognitive symptomer oppstår, mens ved
demens med Lewylegemer kommer de kognitive symptomene før eller samtidig med de
motoriske symptomene.
C X Demens med Lewylegemer
Sentrale kliniske kjennetegn ved demens med Lewylegemer er parkinsonisme, fluktuerende
kognitiv funksjon, visuelle hallusinasjoner og REM-søvnforstyrrelser. Pasienten har minst to av
disse symptomene (visuelle hallusinasjoner og fluktuerende kognitiv funksjon) og i tillegg
muligens parkinsonisme (redusert gangtempo, subbende gange).
D Alzheimers sykdom
Ved Alzheimers sykdom er svikt i korttidshukommelsen vanligste debutsymptom.
000015f31018f0bfe0
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Du møter en 65 år gammel kvinnelig pasient under uketjenesten på nevrologisk avdeling. Kvinnen er
plaget med utstrålende smerter i armene, samt parestesier og svekket muskelkraft i armer og bein.
Ved fleksjon i nakken opplever pasienten strålende, støtlignende smerter nedover ryggen. Gangen er
spastisk-ataktisk. Symptomene har kommet gradvis over flere måneder.
Refleksfunnene er som følger:
Høyre

Venstre

Brachoradialis

(+)

(+)

Biceps

0

0

Triceps

(+)

(+)

Patellar

+++(+)

+++(+)

Achilles

+++(+)

+++

Plantar
^^
Hvilken diagnose er mest sannsynlig for denne pasienten?

^^

A Multippel sklerose
B X Cervikal spinal stenose
Gradvis progresjon, perifere utfall i armer og sentrale utfall i bein er forenelig med en sentral
spinal stenose i cervikalcolumna. Stenosen klemmer av nevroner som går ut og inn av
ryggmargen i cervikalt nivå, i tillegg til å klemme av oppadstigende og nedadstigende baner til og
fra beina. L'hermittes tegn er også typisk. MS debuterer ofte med attakker, men kan også være
primær progressiv. Ved primær progressiv MS er det likevel usannsynlig at man får en
kombinasjon av alle pasientens utfall fra sykdommens begynnelse. ALS affiserer utelukkende
motoriske nevroner. Prolaps kommer plutselig. Kilde: Helseth, Gjerstad, Rootwelt "Nevrologi og
nevrokirurgi fra barn til voksen" kapittel 27, 6. utgave
C Parkinson sykdom
D Centromedullært syndrom
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En 38 år gammel mann med stressende jobb har migrene med ca. 2 anfall per måned som varer 1-2
dager og som går ut over både jobb og privatliv. Han blir svært kvalm og må ligge under anfallene.
Han bruker såkalte triptan-tabletter og blir noen ganger mye bedre, men ofte virker de ikke. Han er
ellers frisk.
Hvilket tiltak er mest rimelig å forsøke i første omgang?
A

Henvise til fysioterapeut
Dette har vanligvis ingen plass i behandling av migrene dersom det ikke foreligger andre
tilstander som kan ha nytte av fysioterapi, og som kan forverre migrene
B Avvenne fra triptaner
Han bruker sannsynligvis ikke triptaner hyppigere enn anbefalt (max 10 dager per måned)
C X Prøve triptan som nesespray eller injeksjon
Muligens skyldes manglende effekt av triptan at han er kvalm under anfallet, slik at det er en
gastrisk stase. Administrasjon parenteralt kan da gjøre at han får god effekt
D Prøve forebyggende migrenemedikasjon
Vanligvis vil man ikke behandle med forebyggende dersom det ikke er minst 3 anfall i måneden.
Man kan eventuelt vurdere det i samråd med pasienten dersom man ikke klarer å etablere noen
vellykket anfallsbehandling.
000015f31018f0bfe0
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Du jobber som LIS på nevrologisk poliklinikk. Din neste pasient har tatt MR cervicalcolumna, hvor det
ble funnet en intraparenchymal cyste i medulla spinalis (syringomyeli). Cysten ligger i nivå C4-C6 .
Hvilke nevrologisk utfall forventer du å finne hos denne pasienten?
A
B

Spastisitet og forsterkede senereflekser under lesjonen
Redusert berøring- og vibrasjonssans i samme nivå
disse vil være bevart
C X Redusert kraft og redusert smerte- og temperatursans i korresponderende dermatomer og
myotomer
Syringomyeli gir redusert kraft fordi cysten gir kompresjon og ødeleggelse av forhornceller og
motonevroner i samme nivå. Den reduserte smerte- og tempratursansen skyldes at disse nervene
krysser til kontralaterale side like foran spinal kanalen (krysser i commissura alba anterior) her vil
cysten kunne skade nervene. Man vil finne redusert smerte og tempratursans like under lesjonen
fordi 1. ordens nervefibre vil vandre opp ca 2 segmenter i medulla spinalis før de danner synapser
med 2. ordens nevroner, disse vil krysse i commissura alba anterior i samme segmet før de
vandrer videre oppover i tractus spinothalamicus lateralis.
http://nevro.legehandboka.no/handboken/sykdommer/alle-sykdommer/alfabetisk-oversikt/
syringomyeli/
Clinical nevroanatomy and neuroscience 6e, s183
D Spastisitet og forsterkede senereflekser under lesjonen og redusert kraft i korresponderende nivå
kan gi spastisitet hvis lesjonen er stor nok
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En pasient oppsøker deg på allmennlegekontoret grunnet hodepine. Han forteller i at han i løpet av en
ukes tid har hatt flere anfall med intens høyresidig hodepine i anfall med 15-45 minutters varighet.
Under anfallene klarer han ikke å holde seg i ro, nesen renner og han rødmer i høyre halvdel av
ansiktet.
Finnes det noen anfallskuperende behandling for denne pasienten?
A X Ja, sumatriptan som subcutane injeksjoner
Sykehistorien er forenelig med klasehodepine og sumatriptan s.c. er i dette tilfellet regnet som
god anfallsbehandling. 100% oksygen har forøvrig også dokumentert effekt.
Kilde: Norsk elektronisk legehåndbok "Klasehodepine og andre trigeminal-autonome hodepiner TACS" 2015
B Nei, det finnes ingen anfallskuperende behandling, men indometacin peroralt gir effektiv
anfallsforebyggelse
Stemmer for paroxysmal hemikrani og hemicrania continua, som er såkalt indometacin-sensitiv
hodepiner.
Kilde: Norsk elektronisk legehåndbok "Klasehodepine og andre trigeminal-autonome hodepiner TACS" 2015
C Ja, man kan gi diazepam sublingualt
Brukes ikke i anfallsbehandling av verken klasehodepine eller andre hodepiner. Benzodiazepiner
vil ofte forsterke tendensen til medikamentoverforbrukshodepine (MOH).
D Nei, det finnes ingen anfallskuperende behandling, men enkelte betablokkere og angiotensinantagonister kan forebygge anfall
Ved migrene kan enkelte betablokkere og angiotensin-antagonister brukes anfallsforebyggende.
De virker antakelig ikke ved klasehodepine.
000015f31018f0bfe0

-17-

44
Minuttventilasjon (MV) er produktet av tidalvolum (TV) og respirasjonsfrekvens (RR).
Hva kan du bruke kunnskap om minuttventilasjonen til?

A

Beregne pasientens evne til oksygenopptak
Selv om selvsagt oksygenopptakt blir påvirket ved svært lave minuttvolum (kvelning) så vil
pasienten oksygenering normalt ikke variere mye med størrelsen på minuttventilasjon.
B X Vurdere pasientens evne til eliminere CO2
Pasientens evne til å eliminere CO2 er avhengig av minuttventilasjon og dødromsventilasjon.
Derfor er minuttventilasjon et viktig parameter for pasienter hvor det er viktig med tett kontroll av
CO2-utlufning. Et eksempel på dette er pasienter med høyt intrakranielt trykk
C
Avklare om pasienten har takypne
Takypne betyr at pasienten har en rask respirasjonsfrekvens. En person med takypne kan både
ha høy minuttventilasjon (f.eks. takypne utløst av trening) eller lavt minuttventilasjon (f.eks.
pasient med rask overfladisk respirasjon) slik det fremkommer i MV=TVxRR
D
Avklare om at pasientens holder på å utvikle en pneumoni
Minuttventilasjon sier ikke noe for eller mot en mistanke om lungeinfeksjon.
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Du er vakthavende og leder for traumeteamet til tross for at du ikke har jobbet så lenge. Det har vært
en sykkelulykke i forbindelse med et terreng-ritt og luftambulansen ankommer med første pasient; en
ung kvinne som har kjørt ut av løypa i en bratt nedoverbakke.
Pasienten er blek, kaldsvett og ynker seg over magesmerter. Hun har brukt sykkelhjelm. Blodtrykk
105/50 mmHg, puls 120 slag/min, respirasjonsfrekvens 28 per minutt. Perifer metning (SpO2) er
vanskelig å få inn. Vakthavende radiolog står opptatt. Når du mottar og leser opp blodgassen høyt får
anestesilegen en bekymret mine, og ønsker at du tilkaller bakvakt for vurdering av indikasjon for
laparotomi.
Blodgass: pH 7.34, pCO2 2.9 kPa, pO2 18 kPa, BE -8 mmol/l, laktat 7 mmol/l og Hb 13 g/dl.
Referanseverdier: pH 7.35-7.45, pO2 11-14 kPa, pCO2 4.6-6.4 kPa, bikarbonat 21-27 mmol/l, BE
-3-+3 mmol/l, anion gap <14 mmol/l, osmolalt gap <20 mosm/kgH2O, Hb 12-17.1 g/dl, laktat 0.7-1.6
mmol/l
Er det noen grunn til å være bekymret?
A
B
C

Man mistenker en pneumothorax oppstått i fallet fordi pasienten puster fort og CO2 er lav.
Så lenge hemoglobin er normal og blodtrykket akseptabelt må acidosen skyldes akutt nyresvikt
Lakto-acidosen skyldes anaerob metabolisme i lårsmuskler eller tegn på muskelnekrose som kan
gi akutt nyresvikt
D X Dette er blødning i buken, pasienten har magesmerter og laktat og base excess er patologisk selv
om hemoglobin er normal
Dette er et typisk funn hos en traumatisert pasient med hypoperfusjon. Intitialt kan hemoglobin
være normal før kroppens egne kompensasjonsmekanismer for å tilbakestille blodvolumet
aktiviseres eller pasienten får væske intravenøst i transport.
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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

7,24

7.35-7.45

pCO2
2,8 kPa
Hvilken av disse tilstandene passer dette funnet best med?

4.6-6.4 kPa

A Hyppig oppkast siste døgn
B Hyperventilering
C X Vandig omfattende diaré siste 2-3 dager
Lav pH og lav pCO2 passer med en metabolsk acidose med respiratorisk kompensasjon. Dette
kan ses ved diaré hvor man taper bikarbonat med avføringen. Hyppig oppkast gir typisk
metabolsk alkalose. Ved kronisk respirasjonssvikt kan man forvente forhøyet pCO2.
D KOLS med kronisk respirasjonssvikt type 2
000015f31018f0bfe0
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En 75 år gammel kvinne ankommer akuttmottaket med mistenkt hjerneslag. For 2 dager siden fikk hun
en kraftreduksjon i høyre over- og undereks og vansker med å snakke. Ved undersøkelsen har hun en
temperatur på 38,3 °C (rektalt), puls er regelmessig med frekvens 84, blodtrykket er 160/90, og
respirasjonsfrekvensen er 16 pr. min. Hun er ikke lyssky, og hun er ikke nakkestiv ved undersøkelsen.
CT caput viser demarkering av et infarkt i venstre hemisfæren subcortikalt. Pasienten har dermed
både tegn til hjerneslag og tegn til en infeksjon.
Hva er de viktigste tilleggsundersøkelser å gjøre ved denne pasienten?
A

Spinalpunksjon og urinstix
Spinalpunksjon er ikke nødvendig her, se øvrige svar.
B Spinalpunksjon og blodkultur
Spinalpunksjon ville være aktuelt ved feber over 39 °C, eller ved klinisk mistanke om infeksjon
som meningitt eller hjerneabscess, eventuelt SAB. Blodkultur ville være aktuelt ved et sepsisbilde,
om pasienten hadde oppfylt flere SIRS-kriterier enn bare kriteriet om feber.
C X Røntgen thorax og urinstix
Da pasienten har feber bør man lete etter vanlige infeksjonsfokus, da særlig pneumoni og UVI.
Da puls, respirasjon og blodtrykk ikke svarer til et sepsisbilde, er ikke blodkultur nødvendig.
Spinalpunksjon ville være aktuelt ved feber over 39 °C, eller klinisk mistanke om meningitt og
hjerneabscess.
D Røntgen thorax og blodkultur
Blodkultur er ikke nødvendig her, se øvrige svar.
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En 70 år gammel mann kommer til deg på legevakt. Han har i over en time hatt kraftreduksjon i høyre
arm og bein, og han sliter med å snakke tydelig. Du mistenker hjerneslag, og symptomene er
vedvarende. Du får vite at pasienten hadde et hjerteinfarkt for to år siden og at han har diabetes
mellitus type 2. Du ringer AMK for å få ordnet øyeblikkelig transport til sykehus.
Du vurderer muligheten for å gi acetylsalisylsyre (ASA) straks, før transport til sykehuset.
Hvilken vurdering er mest riktig og hvorfor?
A

ASA bør gis, da risikofaktorene tyder på trombotisk årsak
Man bør ikke gi ASA akutt, ettersom man ikke vet om det dreier seg om et infarkt eller en
blødning før bildediagnostikk er gjort. Pasienten er aktuell kandidat for trombolyse, og ASA kan
øke blødningsrisikoen etter trombolysebehandling.
B ASA bør ikke gis, da trombotisk årsak er lite sannsynlig.
Trombotisk årsak (eventuelt embolisk årsak som ikke er kardial: altså arterie til arterie
embolisering) er sannsynlig med pasientens risikoprofil.
C ASA bør gis, da det uansett er forenlig med eventuell trombolyse
Sjansen for blødning etter trombolyse øker noe med ASA. Man kan dessuten ikke avgjøre om
pasienten har en hjerneblødning før bildediagnostikk er gjort.
D X ASA bør ikke gis, da man ikke vet om hjerneslaget er forårsaket av en blødning eller et infarkt
En blødning kan forverres med ASA. Pasienten er også muligens mer utsatt for å få en sekundær
blødning etter trombolysebehandling.
000015f31018f0bfe0
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En 77 år gammel mann ble innlagt på slagenheten for et døgn siden etter at han plutselig fikk afasi og
høyresidig kraftnedsettelse. Han ble gradvis trøttere og er nå, etter 24 timer, ikke kontaktbar.
Hvilken av disse faktorene er assosiert med mest alvorlig prognose?
A

Lokalisasjon i venstre hemisfære

Fasit: Pr. i dag ser det ikke ut til at det er noe sikker forskjell i prognose mellom høyre og venstre
hemisfære slag.
B Pasientens alder
Fasit: Det er en tendens til at pasienter i høyere aldersgrupper har mindre potensiale for
rehablitering enn yngre og de har redusert forventet levetid. Imidlertid er pasientens funksjon
viktigere for prognosen enn alder i seg selv.
C X Komautvikling

D

Fasit: Pasienter som er komatøse mer enn 6-12 timer som følge av et hjerneslag, har som regel
en så stor primær hjerneskade at det ikke er forenlig med liv.
Pasientens kjønn
Fasit: Det er ingen sikre kjønnsrelasjoner med hensyn til prognosen etter hjerneslag.
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Du er turnuslege og ansatt på Slagenhetens sengepost. Ved undersøkelse av en 45 år gammel mann
finner du at pasienten har dysartri, en lettgradig parese i venstre over- og undereks og lettgradig
reduksjon i sensibilitet på venstre side. Ingen neglekt, afasi eller synsfeltutfall ingen balansevansker.
National Institutes of Health Stroke Scvale (NIHSS) skåres til 2.
Hvilket område i hjernen kan de kliniske funn mest sannsynlig relateres til?
A Høyre lillehjernen
B X Høyre capsula interna
Fasit: Pasienten presenterer med funn forenelige med et lakunært infart subcortikalt i høyre
hjernen.
C Høyre parietallapp
D Høyre occipitallapp
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En bevisstløs pasient ankommer akuttmottaket etter å ha vært involvert i en front mot front-biluykke.
Det bli tatt CT caput:
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Hva er hovedfunnet på bildet ?
A Epiduralt hematom
B X Kontusjonsblødninger
Hovedfunnet på bildet er store kontusjonsblødninger basalt i frontallappene bilateralt. Der er store
områder med ødem (lavattenuasjon) som har støre spredte områder med blødninger
(høyattenuasjon). Det kan forelige DAI/TAI og subduralt eller epiduralt blod også, men dette er
ikke enkelt å se på dette ene bildet og heller ikke hovedfunnet.
C Traumatisk subaraknoidalblødning
D Traumatisk/Diffus aksonal skade (TAI/DAI)
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En 75 år gammel pasient med sterke magesmerter oppsøker deg på legevakten.
Vedkommende kaster opp alt han prøver å få ned, er ikke kvalm, og har ikke hatt avføring på noen
dager. Auskultasjon av tarmlyder avdekker tympanittiske lyder med særlig god klang. Du mistenker en
mekanisk ileus.
Hvis mistanken din stemmer - hva forventer du å se på røntgen oversikt abdomen?
A X Distendert tynntarm med væskespeil i ulike nivåer og lite innhold i colon
Ved en høygradig mekanisk ileus vil tarminnhold ikke kunne passere forbi hinderet, slik at
proksimalt for hinderet vil det bygge seg opp mye tarminnhold og luft, som vil sees som
væskespeil med ulike nivåer i distendert tarm, mens distalt for hinderet vil tarminnholdet tømmes
slik at det blir lite innhold i denne
B Spredte væskespeil i tynntarm og mye innhold i colon
C Distendert luftfylt colon med thumb-printing distalt for ileusen
D Små væskespeil i tynntarm uten nivåforskjell
000015f31018f0bfe0
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Ultralyd er ofte første bildeundersøkelse ved spørsmål om akutt cholecystitt.
Hvilken ultralydbeskrivelse passer best med akutt cholecystitt?
A

Galleblæren er lett veggfortykket. Litt væske i galleblæresengen. Påviser ingen konkrementer.
Ingen trykkømhet.
Manglende konkrementer og manglende trykkømhet taler for annen årsak til veggfortykkelse og
væske rundt galleblæren (f.eks hjertesvikt)
B Galleblæren er lite fylt og oppleves trykkøm ved probetrykk. Galleblæreveggen måler 2 millimeter.
Det er ingen væske rundt galleblæren. Påviser ingen sikre galleblærekonkrementer.
Her er det kun trykkømhet som taler for cholecystitt.
C Galleblæren er ikke trykkøm. Galleblæren er normalt fylt og inneholder flere konkrementer.
Galleblæren er tynnvegget.
Funn av galleblærekonkrementer er ikke uvanlig, ellers er det ingen holdepunkt for cholecystitt.
D X Galleblæren er velfylt og trykkøm. Galleblæreveggen måler 5 mm. Litt væske rundt galleblæren.
Enkelte konkrementer i galleblæren.
Typiske funn ved cholecystitt, ikke alle har væske rundt galleblæren..
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Kvinne født i -53 kommer til akuttmottaket med tungpust. Hun er febril, virker dårlig, og en pneumoni
blir mistenkt. Det blir tatt røntgen thorax:
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Hvilken lungelapp er mest sannsynlig affisert?
A

Venstre overlapp
Fortetningen sitter i høyre lunge.
B Høyre midtlapp
På sidebildet ser man at fortetningen sitter dorsalt, mens midtlappen ligger ventralt.
C X Høyre overlapp
Kommentar: Fortetningen sitter i midtre høyre lungefelt på frontbildet og baktil på sidebildet ned
mot lappespalten til underlappen. Forenlig med basalt baktil i høyre overlapp.
D Høyre underlapp
Ser på sidebildet at fortetningen sitter i overlappen.
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Hva er et akustikusnevrinom (vestibularisschwannom)?
A

Ondartet svulst i mellomøret
Acusticusnevrinom er en godartet tumor på hørselsnerven
B Godartet svulst i øretrompeten
Acusticusnevrinom er en godartet tumor på hørselsnerven
C X Godartet svulst på hørselsnerven
Riktig svar.
D Ondartet svulst på hørselsnerven
Acusticusnevrinom er en godartet tumor på hørselsnerven
000015f31018f0bfe0
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Marie på 2 år kommer til deg på legevakt. Hun har feber 39 grader, er utilpass, og Maries mor forteller
at Marie har fått en ømhet over beinkulen bak øret, og huden der har blir rød og varm.
Hvilken sykdomstilstand mistenker du?
A

Ekstern otitt
Ekstern otitt er ytre øregangsbetennelse
B X Mastoiditt
Mastoiditt er betennelse av ørebeinsknuten.
C Sekretorisk mediaotitt
Sekretorisk mediaotitt er væske i mellomøret og gir ikke hevelse eller rubor bak øret
D Akutt ørebetennelse
Akutt ørebetennelse gir ikke rubor og hevelse over ørebeinsknuten. Da har akutt ørebetennelse
utviklet seg til å bli en mastoiditt
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Dersom du havner i en situasjon med truet luftvei kan det være nødvendig med nødtracheotomi
(coniotomi) for å sikre luftveien.
Mellom hvilke anatomiske strukturer utføres nødtracheotomi?
A

mellom cartilago thyreoidea og cartilago hyoidea
Nødtracheotomi utføres i membrana cricothyreoidea som ligger mellom cartilago cricoidea og
cartilago thyreoidea.
B X mellom cartilago thyreoidea og cartilago cricoidea
Riktig
C mellom cartilago cricoidea og cartilago hyoidea
Nødtracheotomi utføres i membrana cricothyreoidea som ligger mellom cartilago cricoidea og
cartilago thyreoidea.
D mellom 2. og 3. trachealring
Nødtracheotomi utføres i membrana cricothyreoidea som ligger mellom cartilago cricoidea og
cartilago thyreoidea.
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Du har en pasient på kontoret, han har en kul under øret som du mistenker er en svulst i
ørespyttkjertelen. Det kan da dreie seg om flere titalls typer svulster som har forskjellig prognose og
behandling.
Hva er den riktige måten å få en diagnose på i første omgang?
A

En åpen biopsi
Dette kan spre evt maligne celler, senere kirurgi blir mer omfattende og det er fare for skade på
facialisnerven
B X En finnålscytologi
Dette gir ofte riktig svar og sprer ikke evt maligne celler og vanskeliggjør ikke senere kirurgi
C Ultralyd undersøkelse
Enkel og billig og kan kombieres med cytologisk prøvetaking for bedre treffsikkerhet - men kan
ikke gi diagnose alene, kun utbredelse
D MR undersøkelse
Gir utbredelse av sykdom og signalkarakteristika, men kan ikke gi diagnose
000015f31018f0bfe0
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Ved hvilken av følgende tilstander som medfører hørselstap, forventes audiogram med normal
benledning?
A

Akustikusnevrinom
Galt. Ved hørselstap pga. akusitkusnevrinom oppstår sensorinevrogent hørselstap, dvs.
patologisk benledning.
B Ototoksisk effekt av cellegiften, cisplatin.
Galt. Ved Ototoksisk effekt av cisplatin oppstår sensorinevrogent hørselstap, dvs. patologisk
benledning.
C Presbyacusis.
Galt. Pga. sensorinevrogent hørselstap forventes patologisk benledning.
D X Mellomørevæske.
Rett. Mellomørevæske gir mekanisk hørseltap, dvs. normal benledning.
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Hvilken av følgende tester av øret og/eller hørselssystemet er en subjektiv hørselstest, dvs.
krever medvirkning av den som hørseltestes?
A X Rentoneaudiometri med maskert benledning.
Rett.
B Tympanometri.
Galt. Tympanometri er en objektiv test som ikke tester hørselen, kun mellomøreforholdene.
C Otoakustiske emisjoner (OAE)
Galt. OAE er en objektiv, kvalitativ hørselstest.
D Hjernestammeaudiometri (ERA/ABR).
Galt. Hjernestammeaudiometri er en objektiv, kvantitav hørselstest som brukes enten når
testpersonen ikke kan medvirke på hørselstesten eller når man er usikker på om
rentoneaudiometrien er pålitelig.
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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, og overlegen
ber deg starte behandling med omeprazol. Du protesterer.
Hvorfor protesterer du?
A

Klopidogrel kan få økt effekt og bivirkningsrisiko fordi omeprazol hemmer metabolismen av
klopidogrel
B Klopidogrel kan få redusert effekt fordi omeprazol induserer metabolismen av klopidogrel
C Klopidogrel kan få økt effekt og bivirkningsrisiko fordi omeprazol induserer omdanningen av
klopidogrel til aktiv metabolitt
D X Klopidogrel kan få redusert effekt fordi omeprazol hemmer omdanningen av klopidogrel til aktiv
metabolitt
Kfr. de godkjente norske preparatomtalene (SPC) og interaksjonssøk på Legemiddelverkets
hjemmesider (www.slv.no)
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Den engelske legen og botanikeren William Withering beskrev i 1785 resultatene av
terapeutisk utprøving av en plante med medisinske egenskaper, i en publikasjon som av mange
regnes som starten på moderne farmakoterapi.
Hvilken plante beskrev han den medisinske bruken av?
A Opiumsvalmue
B Belladonnaurt
C X Revebjelle
William Withering (1741-99) hørte om bruken av digitalis mot «dropsy» fra en urtemedisiner,
startet vitenskapelig utprøving på pasienter fra 1775 og publiserte funnene i 1785 i artikkelen "An
account of the foxglove and some of its medical uses".
D Piletreet (Salix)
000015f31018f0bfe0
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Paracetamol gjennomgår omfattende levermetabolisme, og svært små mengder av midlet utskilles
uomdannet. Når paracetamol brukes i terapeutiske doser, er en metabolismevei kvantitativt
dominerende.
Hva er fellesbetegnelsen på denne metabolismeveien?
A X Konjugering
Korrekt svar
B Sulfatering
C Glukuronidering
D Metylering
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Famotidin er et legemiddel som brukes ved gastrointestinal refluks.
Hva er virkningsmekanismen for dette midlet?
A Hemme protonpumpen (H+/K+-ATP-ase)
B X Blokkere histamin H2-reseptorer
Legemidlet tilhører gruppen hisamin H2-blokkere
C Stimulere prostaglandinreseptorer
D Bedre funksjonen til den gastroøsofageale sfinkteren
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Du behandler en kvinne på 65 år med apiksaban (et direkte virkende peroralt antikoagulantium) etter
en lungeemboli. Du får vite at hun har vært hos sin fastlege og fått forskrevet naproksen (et NSAID) på
grunn av artrosesmerter i et kne.
Hvilken konsekvens av denne legemiddelkombinasjonen skal du nå være oppmerksom på?
A

Økt tromboserisiko fordi naproksen kan stimulere blodplateaggregeringen og derved nedsette
effekten av koagulasjonshemmere
B Redusert INR og økt tromboserisiko fordi naproksen kan stimulere blodplateaggregeringen og
derved nedsette effekten av koagulasjonshemmere
C Økt INR og økt blødningsrisiko fordi naproksen kan hemme blodplateaggregeringen og derved
forsterke effekten av koagulasjonshemmere
D X Økt blødningsrisiko fordi naproksen kan hemme blodplateaggregeringen og derved forsterke
effekten av koagulasjonshemmere
Tradisjonelle NSAIDs (som naproksen) hemmer blodplatefunksjonen ved å hemme enzymet
cyklooksygenase 1 (COX-1), som katalyserer dannelsen av det protrombotiske prostaglandinet
tromboksan A2 i blodplatene.
Effekten av direkte virkende perorale antikoagulantia (som apiksaban) kan ikke sikkert
monitoreres med INR.
000015f31018f0bfe0

66
Du behandler en pasient med platehemmeren tikagrelor etter et hjerteinfarkt og finner ut at pasientens
kone forsyner han med johannesurt fordi hun har hørt at dette kan bedre pasientens humør.
Hvilken interaksjon skal du nå være oppmerksom på?
A
B

Økt effekt og bivirkningsrisiko av tikagrelor fordi johannesurt hemmer metabolismen av tikagrelor
Økt effekt og bivirkningsrisiko av tikagrelor fordi johannesurt induserer omdanningen av tikagrelor
til aktiv metabolitt
C X Redusert effekt av tikagrelor fordi johannesurt induserer metabolismen av tikagrelor
Eneste riktige svaralternativ.
D Redusert effekt av tikagrelor fordi johannesurt hemmer omdanningen av tikagrelor til aktiv
metabolitt
000015f31018f0bfe0
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En 15 år gammel kvinne behandles for epilepsi med karbamazepin. 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 Pasienten får økt risiko for epilepsianfall
B Pasienten får økt risiko for allergiske hudreakjsoner
C X Pasienten får økt risiko for å bli gravid
Begrunnelse: Karbamazepin øker metabolismen av etinyløstradiol og progestagener via CYP3A4.
Interaksjoner.no
D Pasienten får økt risiko for blodpropp
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DNA mismatch-reparasjon (MMR) er en viktig mekanisme for å korrigere replikasjonsfeil, som for
eksempel feilinkorporering av normale nukleotider. Defekter i proteiner som deltar i denne
reparasjonsmekanismen er ofte funnet i arvelig ikke-polypøs kolonkreft (HNPCC, Lynch syndrom).
Sentralt i MMR er at reparasjonsapparatet må kunne diskriminere mellom den nydannede og den
"gamle" DNA-tråden for at reparasjonen skal kunne dirigeres til den nydannede tråden som inneholder
skaden.
Hvilken mekanisme sørger for at MMR er i stand til å skille nydannet fra "gammel" DNA tråd?
A

Kun den nydannede tråden er omsluttet av PCNA, som derved vil dirigere MMR-apparatet til riktig
tråd
Feil. Begge tråder er omsluttet av PCNA, ikke bare den nydannede
B Den "gamle" tråden vil inneholde den epigenetiske modifikasjonen 5-metylcytosin, mens den
nydannede tråden enda ikke har fått dannet denne modifikasjonen
Feil. Hypermetylering av "gammel" tråd er regnet som det viktigste diskrimineringssignalet i
prokaryoter, men forekommer ikke hyppig nok til å ha samme funksjon i mammalske celler
C X Den nydannede tråden vil inneholde et høyere antall ribonukleotider enn den "gamle" tråden, og
som tjener som diskrimineringssignal
Riktig. Nyere forskning har vist at de replikative DNA polymerasene inkorporerer langt fler
ribonukleotider enn tidligere antatt. Disse vil kontinuerlig repareres, slik at gammel tråd vil
inneholde mye færre ribonukleotider enn den nydannede tråden.
D MMR-enzymene er direkte bundet nært til det aktive setet til de replikative DNA-polymerasene,
slik at den nydannede tråden blir direkte gjenkjent
Feil. MMR-proteinene er ikke direkte bundet til de replikative DNA-polymerasene
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En norsk mann på 25 år har hatt vært på ferie i Thailand hvor han hadde ubeskyttet sex. 2 måneder
etter hjemkomst blir pasienten gul i huden og han legges inn på sykehus med spørsmål om hepatitt.
Ved ankomst til sykehuset er han nærmest komatøs. Blodprøver viser at han er infisert med hepatitt B
virus (HBsAg positiv) og har høye verdier av ASAT, ALAT og bilirubin. Samtidig er INR betydelig
forhøyet med verdier over 4.0.
Hvordan vurderer du situasjonen?
A

Pasienten har en kronisk hepatitt B infeksjon og det er indikasjon for oppstart med antiviral
behandling med tenofovir
B Pasienten har en kronisk hepatitt B infeksjon og det er indikasjon for leverbiopsi for å avgjøre
graden av leverskade og videre behandling.
C X Pasienten har trolig en fulminant hepatitt og pasienten bør diskuteres med et
transplantasjonssenter med tanke på overflytting dit.
Pasienter med så alvorlig nedsatt leverfunksjon (INR:4) skal diskuteres med Rikshospitalet med
tanke på levertransplantasjon
D Pasienten har trolig en fulminant hepatitt og det er det er indikasjon for oppstart med antiviral
behandling med pegylert interferon-α.
000015f31018f0bfe0
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En 71 år gammel mann som tidligere stort sett har vært frisk med unntak av hypertensjon ca 15 år,
innlegges etter knapt et halvt døgns sykehistorie med akutt debut av kraftige frysninger, høy feber målt
til 40.2 oC. Han føler seg svært medtatt, er kortpust og hoster.
Rtg thorax viser et infiltrat i høyre lunges midtlapp som tolkes som lobær pneumoni. Laboratorieprøver
viser leukocytose 21.2 109/L (N: 4-12 109/L) med 92 % nøytrofile granulocytter. CRP er målt til 230 mg/
L (N: <5)
Hvilket etiologisk agens er i dette tilfellet å oppfatte som mest sannynlig?
A

Mycobacterium avium
Non-tuberkuløse mykobakterier er ikke assosiert med så akutte og høydramatiske sykdomsbilder.
B X Streptococcus pneumoniae
Her beskrives en akutt pneumoni klinikk med symptomer, røntgenologiske funn og
laboratoriemessige analyser som er karaketeristiske for en akutt pneumokokk-pneumoni
C Influenza B
Beskrevne funn med lobær pneumoni, granulocytose og sterkt forhøyet CRP er mindre forenlig
med virus som årsak, selv om influensa pneumoni også kan ha et alvorlig klinisk bilde.
D Mycoplasma pneumoniae
M.pneumoniae er oftest beskrevet som atypisk pneumoni agens med en svært annerledes klinikk
enn beskrevet her
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Hvilket antibiotikum bør velges til behandling av kikhoste?
A Et smalspektret betalaktam (f.eks: Penicillin V)
B Et 2. eller 3. generasjon cefalosporin (f.eks cefuroxim)
C X Et makrolidantibiotikum (f,eks erythromycin)
Et makrolidantibiotikum er førstevalget, hvis ikke aktuelt pga kontraindikasjon er trimetoprim-sulfa
alternativet
D Et fluorokinolon (f.eks ciprofloxacin)
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En 77 år gammel mann er innlagt lungeavdelingen og har fått påvist infeksjon med Legionella
pneumophila. Det skal startes med intravenøs antibiotika.
Hvilket antibiotikum er beste valg?
A Penicillin G
(smalspektret betalaktam)
B X Erythromycin (makrolid)
Legionella spp er gram-negative bakterier og har intracellulær formering, dvs betalaktam
antibiotika er uvirksomme. Makrolider er førstevalget ved legionelloser. Vancomycin er vesentlig
et antibiotikum med effekt på visse gram-positive bakterier.
C Cefotaxime
(3.generasjon cefalosporin)
D Vancomycin
(glykopeptid)
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Helicobacter pylori er assosiert med ulcus duodeni.
Hvilke virulensfaktorer bidrar til at bakterien overlever i utfordrende omgivelser?
A

For å nå epithelium har Helicobacter pylori nytte av sin rette stavform og flagella.
Helicobacter pylori er en spiralformet eller bøyd Gramnegativ stav med flagella. Dens form,
flagella og enzymer benyttes for å passere gjennom mucus og å nå epithelium.
B Immundeteksjon omgås av lite antigen variasjon hos Helicobacter pylori.
Det er betydelig antigen variasjon hos Helicobacter pylori som vanskeliggjør en målrettet
immunrespons mot bakterien.
C X Helicobacter pylori beskyttes av ammoniakk under infiltrasjon av gastrisk mucus.
En av Helicobacter pylori sine virulensegenskaper er dens evne til å bruke bakteriell urease til
hydrolysering av gastrisk urea. Dette resulterer i dannelse av ammoniakk som nøytraliserer
gastrisk syre og en beskyttende sky rundt mikroben.
D Helicobacter pylori sin katalase beskytter ikke mot fagocytose.
Enzymene superoxid dismutase og katalase beskytter Helicobacter pylori mot fagocytose og
intracellulært drap.
000015f31018f0bfe0
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En 60 år gammel, tidligere frisk mann kommer til legekontoret og forteller at han ikke blir bra av en
forkjølelse som startet for vel 2 uker siden. Han har målt temperatur hjemme og har 38,5ºC. Pasienten
hoster, ved auskultasjon finner du knatrelyder over basale deler av høyre lunge.
Orienterende blodprøver:
Analyse

Resultat

Normalverdi

CRP
85 mg/l
Hvordan bør denne pasienten behandles?

<5mg/l

A

Pasienten bør få amoxicillin for å dekke for atypisk pneumoni
Symptomene passer bedre med en pneumokokkpenumoni og da er Penicillin aktuell. Atypisk
pneumoni vil heller kreve et makrolid.
B Pasienten bør få et oksacillin fordi penicillinaseproduksjon må forventes
Resistensmekanismen er forandrede penicillinbindende proteiner -ikke penicillinase, resistensen
forekommer sjeldent i Norge.
C X Pasienten bør få fenoxymetylpenicillin (Penicillin V) for bakteriell pneumoni
Selvforklarende.
D Paseinten bør innlegges for intravenøs anitbiotikabehandling
Ikke ved god almenntilstand.
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Mann, 67 år, har KOLS grad III og blir innlagt på sykehuset som øyeblikkelig hjelp grunnet akutt
innsettende brystsmerter og tung pust. Pasienten hoster opp slim og angir at smerten er lokalisert til
høyre side av brystet. Lungeundersøkelse: nedsatt respirasjonslyd og hypersonor perkusjonslyd
begge lunger, mest på høyre side, ingen sikker obstruksjon. CRP = 35mg/L (<5) og D-dimer = 0.5mg/
L (<0.5). Røntgen thorax er vist under.
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Hviken diagnose beskriver den akutte tilstand best?
A

KOLS-forverring med pneumoni
Feil svar: se forøvrig kommentar Svar A
B X Pneumotoraks
Sykehistorie, kliniske funn og rtg thorax kan indikere flere differensialdiagnoser (KOLS
forverrelse, pleuropneumoni, pneumothorax, lungeembolus eller kombinasjoner), men klinisk usfunn indikerer økt luftholdighet hø side sml med venstre side (svære bullae og/eller
pneumothorax). Pneumoni (infeksjon) er mindre sannsynlig med CRP = 35, og primært
manglende kartegninger i store deler av høyre hemithorax, samt konturene av en altelektatisk
infiltrat og volumredusert lunge inn mot hilus, samlet sett forenelig med pneumothorax dxt.
Pneumoni er mindre sannsynlig uten feber eller signifikant CRP økning, Lungeemboli uten
signifikant forhøyet D-dimer er usannsynlig (grenseverdi hos pas med inflammatorisk
lungesykdom, mulig akutt så vel som kronisk). Ren KOLS eksaserbasjon uten sikker obstruksjon
auskultatorisk og aktuelle rtg thorax, fremstår da mindre sannsynlig
C KOLS-forverring med lungeemboli
Feil svar: se forøvrig kommentar Svar A
D Pneumoni
Feil svar: Se forøvrig kommentar Svar A
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En filippinsk sykepleier kommer på fastlegekontoret ditt. Hun kom til Norge for 3 mnd siden og skal
begynne å arbeide som ekstravakt på sykehjemmet i bygda mens hun venter på å få godkjent
papirene som sykepleier fra hjemlandet. Hun har ikke vært til noen helseundersøkelser etter at hun
kom til Norge og lurer på om det er noen undersøkelser som hun er nødt til å ta før hun kan starte å
jobbe.
Hvilke helseundersøkelser må hun ta før oppstart i jobb på sykehjemmet.
A X Hun må ta røntgen thorax og MRSA test og få negativt svar på begge før oppstart. IGRA test
(Quantiferon) skal også tas, men svaret påvirker ikke oppstart i jobb.
Det er påbudt tuberkulosescreening ved langvarig opphold i Norge av personer fra
høyinsidensland, noe hun ikke har gjennomført. Ved arbeid i helsevesenet eller med barn, er det
skjerpet at en må utelukke aktiv TB før oppstart dvs et negativt rtg thorax. Ved positivt
røntgenfunn må det avklares. Da hun er fra et land med ekstra høy risiko, skal hun også ta IGRA
test /Quantiferon, og ved positiv test henvises til videre undersøkelse hos spesialist. Men dette
må ikke avklares før oppstart av arbeid. MRSA skal være undersøkt og avklart for alt
helsepersonell som er fra/har vært i risikoland før oppstart i jobb.
B Det er ingen tester/undersøkelser hun er nødt til å ta før oppstart i jobb men HIV test og
avføringsprøver for parasitter anbefales.
se "riktig svar"
C Hun må ta HIV test og MRSA test og få negativt svar før hun kan starte å jobbe. Røntgen thorax
og IGRA test (Quantiferon) er frivillig.
Hiv test er ikke påbudt. MRSA må være negativ. Røntgen thorax og IGRA er påbudt, ikke frivillig
D Hun må ta MRSA prøve og få negativt resultat før hun kan starte å jobbe. HIV test og IGRA test
(Quantiferon) er frivillig.
MRSA prøve må være negativ. HIV test er frivillig. IGRA test skal tas men må ikke ha svar,
røntgen thorax må tas for å utelukke lungetuberkulose.
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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.
Hva er mekanismen bak denne typen respirasjonssvikt?
A

Ventilasjon/perfusjonsforstyrrelse
Ses ved en rekke sykdommer som affiserer lungeparekymet, som pneumoni, lungeemboli og
kols.
B Diffusjonshinder
Gir gassutvekslingsforstyrrelse som resulterer i hovedsaklig oksygeneringssvikt. Vanlig
mekanisme ved feks interstitilelle lungesykdommer som gir fibrose. Fører til type 1
respirasjonssvikt
C Shunt
Ekstem form for VQ mismatch hvor en del eller deler av lungen perfunderes, men ikke ventileres.
Ses ved feks atelektase
D X Hypoventilasjon
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.
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Du møter en 25 år gammel kvinnelig pasient på legevakten. Pasienten har vært plaget med hoste med
grønt oppspytt, tungpust, feberfølelse og redusert allmenntilstand i fem dagers tid. Hun er tidligere frisk
og bruker ingen medisiner. Ved auskultasjon hører du krepitasjoner over høyre lunges basale bakflate.
Du måler følgende verdier: Temperatur: 39,5 grader celsius, CRP: 150mg/L (>5mg/L), puls: 85/
minutt, respirasjonsfrekvens: 18/minutt, blodtrykk: 120/70.
Hvordan vil du håndtere denne pasienten?
A

Ta blodkulturer, nasopharynxprøve, urinstix og dyrkning av ekspektorat, starte opp behandling
med benzylpenicillin i.v. og oksygen på nesebrillekateter og rekvirere et røntgen thorax
Dette vil være aktuelt ved innleggelse på sykehus av dårlig pasient med betydelig mer symptomer
og redusert allmenntilstand. Dette er ikke tilfellet her og man kommer langt med god klinisk
undersøkelse og orienterende blodprøver på legevakt. Pasienten har sannsynlig ikke behov for
oksygentilskudd nå (god allmenntilstand, lav respirasjonsrate).
B X Sende pasienten hjem med resept på fenoksymetylpenicillin og sette opp kontroll hos fastlege om
1 uke.
Anamnese og funn gir klar mistanke om bakteriell pneumoni (feber, hoste, ekspektorasjon,
nedsatt allmenntilstand, forhøyet CRP, krepitasjoner), og pasienten bør derfor behandles med
penicillin. Alvorlighetsgraden anses som lav (jfr. CRB65, SIRS etc.) og pasienten kan derfor
behandles utenfor sykehus. Her har man også sikret oppfølging ved avtale om kontroll hos
fastlege. Kilde: Norsk elektronisk legehåndbok, Lungebetennelse, 2016
C Ta blodkulturer, starte opp behandling med benzylpenicillin i.v. og rekvirere et røntgen thorax
I utgangspunktet kan man i dette tilfellet komme langt med en klinisk undersøkelse og
orienterende blodprøver før man starter opp med antibotika som her kan gis p.o. (god
allmenntilstand, tidligere frisk, yngre person uten andre sykdommer, lave score på CRB65). Ved
forverring senere, evt ved innleggelse, kan det tas blodkulturer og rtg. thorax.
D Sende pasienten hjem med hostedempende, ettersom pasienten sannsynligvis har en viral
infeksjon.
Anamnese og funn gir klar mistanke om bakteriell pneumoni (feber, hoste, ekspektorasjon,
nedsatt allmenntilstand, forhøyet CRP, krepitasjoner) og ikke en viral pneumoni (sannsynligvis
mindre ekspektorat og lavere CRP) , og pasienten bør derfor behandles med penicillin.
Alvorlighetsgraden anses som lav (jfr. CRB65, SIRS etc.) og pasienten kan derfor behandles
utenfor sykehus. Kilde: Norsk elektronisk legehåndbok, Lungebetennelse, 2016
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En 25 år gammel tidligere frisk mann innlegges ved det lokale akuttmottak etter at han i 2 uker har hatt
økende hoste, hodepine, slapphet og etterhvert blitt tiltagende tungpustet. Flere av hans
arbeidskolleger på kontoret har hostet mye siste tiden Han bruker ingen faste medisiner. Ingen
utenlandsreiser siste 6 mndr. Fastlegen som har lagt han inn skriver at han i 5 dager har vært
behandlet med fenoxymetylpenicillin tabl., 660 mg x 4. Ved undersøkelse finner du krepitasjoner over
begge lungefelt basalt baktil og lett nedsatt respirasjonslyd over venstre lunge lateralt. Han er i lett
redusert allmenntilstand, men våken og klar, har et BT på 108/76 mmHg, puls 89/min,
respirasjonsfrekvens 24/min, SaO2 (oksygenmetning) 93% på romluft og temperatur 38,2OC. De
første blodprøvene viser flg. verdier: Hb 11,8 g/100ML. Leukocytter 6,6 x109/L. Trombocytter 503 x109/
L. SR 44 mm/time. CRP 129 MG/L. Røntgen thorax viser et diffust utbredt infiltrat i lingula og venstre
underlapp.
Hva er det mest sannsynlige mikrobiologiske agens her?
A

Hemofilus influenza
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). Lungeinfiltratene vil i de
fleste tilfeller være diffuse og flekkvise. I Norge er mycoplasma pneumoniae den vanligste
årsaken til atypisk pneumoni. Infeksjoner med Legionella er sjelden i Norge. De fleste store
utbrudd av slik smitte i andre land har i mange tilfeller vært knyttet til spredning av bakterier via
kjøletårn. Denne pasienten hadde ikke foretatt reiser siste tiden. En pneumoni med
Staphylococcus aureus er sjelden og ofte hos pasienter med betydelig komorbiditet eller f.eks.
proteser. Lungeinfeksjonen er ofte preget av abscesser. Infeksjon med hemofilus influenza
forekommer oftest hos noe eldre pasienter med komorbiditet som bl.a. KOLS.
B X Mycoplasma pneumoniae
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). Lungeinfiltratene vil i de
fleste tilfeller være diffuse og flekkvise. I Norge er mycoplasma pneumoniae den vanligste
årsaken til atypisk pneumoni. Infeksjoner med Legionella er sjelden i Norge. De fleste store
utbrudd av slik smitte i andre land har i mange tilfeller vært knyttet til spredning av bakterier via
kjøletårn. Denne pasienten hadde ikke foretatt reiser siste tiden. En pneumoni med
Staphylococcus aureus er sjelden og ofte hos pasienter med betydelig komorbiditet eller f.eks.
proteser. Lungeinfeksjonen er ofte preget av abscesser. Infeksjon med hemofilus influenza
forekommer oftest hos noe eldre pasienter med komorbiditet som bl.a. KOLS.
C Legionella pneumophila
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). Lungeinfiltratene vil i de
fleste tilfeller være diffuse og flekkvise. I Norge er mycoplasma pneumoniae den vanligste
årsaken til atypisk pneumoni. Infeksjoner med Legionella er sjelden i Norge. De fleste store
utbrudd av slik smitte i andre land har i mange tilfeller vært knyttet til spredning av bakterier via
kjøletårn. Denne pasienten hadde ikke foretatt reiser siste tiden. En pneumoni med
Staphylococcus aureus er sjelden og ofte hos pasienter med betydelig komorbiditet eller f.eks.
proteser, evt assosiert med endocarditt. Lungeinfeksjonen er ofte preget av abscesser. Infeksjon
med hemofilus influenza forekommer oftest hos noe eldre pasienter med komorbiditet som bl.a.
KOLS.
D Staphylococcus aureus
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). Lungeinfiltratene vil i
de fleste tilfeller være diffuse og flekkvise. I Norge er mycoplasma pneumoniae den vanligste
årsaken til atypisk pneumoni. Infeksjoner med Legionella er sjelden i Norge. De fleste store
utbrudd av slik smitte i andre land har i mange tilfeller vært knyttet til spredning av bakterier via
kjøletårn. Denne pasienten hadde ikke foretatt reiser siste tiden. En pneumoni med streptococcus
pneumoniae vil ofte forløpe med mere uttalte symptomer (pleurale smerter, mye dårligere
allmenntilstand, lobære pneumonier og evt utvikling av empyem.) Infeksjon med hemofilus
influenza forekommer oftest hos noe eldre pasienter med komorbiditet som bl.a. KOLS.
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Kvinne, 18år oppsøker fastlegen for akutt opptreden av kraftige respirasjonsavhengige smerter i
brystet venstre side, ledsaget av tørrhoste og økende tungpust. Rectal temperatur er 38.5, puls 104r,
BT 110/80, cor / pulm normalt, EKG viser sinustakykardi. Hun har nylig startet med p-piller, ellers ingen
annen sykdom eller medikasjon
Hvilken tilstand anses mest sannsynlig og hva er anbefalt videre håndtering?
A

B

C

Pneumoni, og en supplerer med rtg thorax for avkrefte eller bekrefte diagnosen og vurderer
innleggelse Øhj
Feil svar: symptomer, funn og forløp taler mer for LE (høy klinisk sannsynlighet for LE) enn
pneumoni, og innleggelse Øhj er avgjørende for riktig utredning. Det er da ikke riktig å starte
tidkrevende utredning (henvisning og svar) før beslutning tas om evt. innleggelse Øhj
Pneumoni, og en supplerer med CRP for avkrefte eller bekrefte diagnosen og vurderer
innleggelse Øhj
Feil svar: symptomer, funn og forløp taler mer for LE (høy klinisk sannsynlighet for LE) enn
pneumoni, og innleggelse Øhj er avgjørende for riktig utredning. Det er da ikke riktig å starte
tidkrevende utredning (henvisning og svar) før beslutning tas om evt. innleggelse Øhj. Videre har
CRP ikke diskriminerende betydning eller adekvat utsagnverdi i utredning av LE
Lungeembolus (LE), og en tar D-dimer, og dersom negativ, vurderes annen diagnose før vurding
av innleggelse Øhj

Feil svar: Pas fremstår betydelig syk, med høy klinisk sannsynlighet for LE, og D-dimer tas ikke.
En avstår da fra blodprøver (også D-dimer) og henviser ØHj til sykehuset for videre utredning (slik
tilstand må avklares med bildediagnostikk for LE, uten forsinkelser av annen diagnostikk (taking
og tyding) (får ikke betydning for videre utredning) og det foreligger uansett behov for innleggelse
og bildediagnostikk for lungeemboli
D X Lungeembolus (LE), og en avstår fra blodprøver og rtg thorax og hun innlegges som Øhj
Riktig svar: sykehistorien indikerer at hun er alvorlig syk, med HØY "Klinisk sannsynlighet for LE"
og en avstår da fra blodprøver (også D-dimer) og henviser ØHj til sykehuset for videre utredning
(slik tilstand må avklares med bildediagnostikk for LE, uten forsinkelser av annen diagnostikk
(taking og tyding)
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Du har en pasient med kjent galleblærestein. Ultralyd har vist mange små steiner. Hun har hatt anfall
med smerter som har vart en time eller to. Nå kommer hun med smerter som har vart i flere dager og
hun har blitt gul i huden - ikterus.
Hva har mest sannsynlig skjedd?
A

Galleblæresteinene har økt i antall
Gir ikke ikterus
B Galleblæra er blitt betent
Gir normalt ikke betydelig ikterus
C Galleblæresteinene har økt i størrelse
Gir ikke ikterus
D X Stein har vandret fra galleblæra til choledochus
Ut fra sykenhistorien absolutt mest sannsynlig og logisk, okklusjon av choledochus gir ikterus
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En 45 år gammel mann oppsøker fastlegen da han føler seg sliten og i dårlig form. Han er tidligere
frisk med unntak av mangeårig plagsom halsbrann som han behandler med syrenøytraliserende
medikamenter (reseptfritt). Han har ingen symptomer for øvrig. Blodprøver viser Hb 12,0 (normalt >
13,6) og ved rektal explorasjon er avføringen positiv på blod (hemofec positiv) . Ved klinisk
undersøkelse er det upåfallende status.
Hva er mest korrekt å gjøre videre?
A Henvise pasienten til poliklinisk koloskopi
B Bestille utvidet blodprøvestatus for karakterisering av anemi.
C X Henvise pasienten til poliklinisk gastroskopi
Riktig. Pasienten har sannsynlig blødningsanemi og har symptomer fra øvre GI tractus.
D Legge pasienten inn i sykehus for videre utredning
Pasienten er i god almenntilstand og kan utredes poliklinisk
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En 64 år gammel mann oppsøker sin fastlege pga økende sure oppstøt og ubehag i epigastriet i
tilslutning til matinntak de siste 2 månedene. Pasienten er i fullt arbeide, ingen sykdomsbelastning i
familien, ingen medikasjon.
Ved undersøkelse er han i god allmenntilstand. Du tar blodprøver som viser normal Hb og positiv H.
pylori serologi.
Hva er riktigst å gjøre?
A

Gi Helicobacter pylori eradikasjonsbehandling (trippelkur)
Test-and-treat strategi er ikke anbefalt i Norge hvor forekomst av H. pylori er lav
B Prøvebehandle pasienten med en kur med PPI (protonpumpehemmer) og avvente effekt. Dersom
effekt, videre observasjon.
C 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 uke tas ny kontakt
D X Henvise pasient til gastroskopi
Nyoppstått dyspepsi hos pasient over ca 45 år bør henvises gastroskopi for å utelukke alvorlig
sykdom
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En 24 år gammel mann oppsøker sin fastlege pga økende sure oppstøt og ubehag i epigastriet de
siste 2 uker. Pasienten er i fullt arbeide, ingen sykdomsbelastning i familien, ingen medikasjon.
Ved undersøkelse er han i god allmenntilstand. Du tar blodprøver som viser Hb 12,0 (normalt > 13,4)
og positiv Helicobacter pylori serologi.
Hva er riktig å gjøre?
A

Prøvebehandle pasienten med PPI (protonpumpehemmer) og avvente effekt. Dersom effekt,
videre medikamentell behandling
B X Henvise pasient til gastroskopi
Pasienten har dyspepsi og anemi. Ulcus pepticum eller annen potensiell blødningskilde/alvorlig
sykdom må avklares
C Gi Helicobacter pylori eradikasjonsbehandling (trippelkur)
D 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
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Du er fastlege til en 31 år gammel kvinne med kjent morbus Crohn med tidligere påvist affeksjon av
tynn- og tykktarm samt perianale fistler. Pasienten ble som tenåring operert tilsammen tre ganger med
tynntarmsplastikker og reseksjoner. Hun bruker for tiden ingen faste medisiner. Hun har nå over lengre
tid hatt intermitterende plager med diffuse magesmerter ledsaget av varierende avføringskonsistens
og noe slapphet. Pasienten mener selv at disse plagene skyldes forverring av sykdommen og hun
ønsker en kur med prednisolon (kortikosteroid) tabletter for å slå ned betennelsen så snart som mulig.
Blodprøver viser hemoglobin i nedre normalområdet og lett forhøyet CRP på 11 (normalverdi <5 mg/L).
Hva bør du som fastlege gjøre i denne situasjonen?
A

Du bør som fastlege ta flere blodprøver før det startes behandling mot tilkommet forverring av
sykdommen.
B X Pasienten bør henvises til spesialist for å undersøke om det foreligger aktiv inflammasjon og
eventuell utbredelse av denne før man velger å starte behandling.
Slike komplekse vurderinger bør gjøres av / i samråd med spesialist. Her er det avgjørende å ta
stilling til om det foreligger aktiv inflamasjon som er forutsetningen for å starte med
antiinflammatoriske medikamenter.
C Pasienten bør innlegges sykehus for å kartlegge om det foreligger aktiv inflammasjon og
eventuell utbredelse av denne før man velger å starte behandling.
Her er det ikke nødvendig med akutt innleggelse, vurderingen hos spesialist kan gjøres
poliklinisk.
D Pasienten bør få en prednisolonkur for raskt å dempe forverring av betennelse i tarmen.
Det er i et slikt tilfelle vanskelig å uten videre avgjøre om pasientens plager skyldes aktiv
inflammasjon ellers sequeler etter tidligere sykdom og/eller kirurgi. Derfor bør det først kartlegges
om det foreligger aktiv inflammasjon.
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En mann på 35 år er lagt inn på sykehus som ø.hjelp og får ila første døgn diagnosen
gallesteinsindusert pankreatitt.
Hvilket utsagn er mest korrekt?
A

Man skal være tilbakeholden med intravenøs væske for å hindre retroperitonealt ødem rundt
pankreas
NEI, man skal gi rikelig væske for å opprettholde vevsperfusjon/diurese
B X Pasient skal ha cholecystectomi så snart pankreatittsykdommen har gått tilstrekkelig tilbake
JA, cholecystectomi er standard for å forebygge nye pankreatitt tilfeller som er vanlig og kommer
tidlig dersom ingen tiltak iverksettes.
C Det skal utføres ERCP innen 48 timer for å bremse utviklingen av pankreatittsykdommen
NEI, tidlig ERCP er kun aktuelt ved cholangitt eller påvist fastkilt (impaktert) stein i galleveiene, på
andre indikasjoner har tidlig ERCP ingen innvirkning på det kliniske forløp
D Pasient skal holdes fastende første uken for å avlaste pankreas i initialfasen av akutt pankreatitt
NEI, faste har ingen plass i behandlingen, med mindre pasienten er kvalm og kaster opp.
Matinntak forverrer ikke forløp av pankreatitt. Det er tvertimot randomiserte studier som tyder på
at det er gunstig med tidlig peroralt matinntak.
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En 18 år gammel jente legges inn i akutt mottak på sykehus med 2 døgns sykehistorie. Hun har
kvalme, anorexi og oppkast. Smertevandring fra umbilicus til h.fossa iliaca. Leukocytter 8.5 (4.1 - 9.8)
og CRP 95 (0 - 5). hCG negativ. Det ble gjort UL (ultralyd) abdomen som ikke visualiserte appendix
vermiformes
Hvilket utsagn er mest korrekt?
A

Når UL ikke visualiserer appendix, skal pasienten ikke opereres, men kontrollere blodprøvene
igjen etter 12 timer på sykehus
NEI, se litra b)
B Dette kan ikke være akutt appendicitt siden leukocytter er normale og UL ikke visualiserer
appendix
NEI, ved akutt appendicitt stiger leukocytter ofte tidlig og kan falle fort igjen. CRP stiger gjerne en
dag senere. Det at UL ikke visualiserer appendix kan ikke brukes til å utelukke appendicitt (Lav
negativ prediktiv verdi)
C Må allikevel mistenke akutt appendicitt, men ved sykehistorie på 2 døgn har pasienten
sannsynligvis et appendicitisk infiltrat og skal ikke opereres, kun gis antibiotika
NEI, appendicittisk infiltrat kan mistenkes først ved sykehistorie på 5 døgn eller mere
D X Det er berettiget mistanke om akutt appendicitt. Pasienten skal til åpen eller laparoskopisk
appendectomi
JA, ved slik klinikk og biokjemi er det en rimelig beslutning i denne alder
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En 40 år gammel mann, tidligere frisk bortsett fra appendectomi som 8 åring, legges inn på sykehus
med 1 døgns sykehistorie med kolikkaktige smerter i midtabdomen, oppkast og utspilt abdomen. Like
etter mottak sykehus kvitterer han en del løs avføring
Hvilket utsagn er mest korrekt?
A

Det er gått for mange år etter operasjon for blindtarm til at mekanisk ileus forårsaket av
adheranser er relevant differensial diagnose
NEI, man er i prinsippet disponert for adheranseileus livslangt etter tidligere operative abdominal
inngrep
B I denne aldersgruppen er colon ileus på bakgrunn av obstruerende recto-sigmoid cancer vanlig
årsak til den aktuelle klinikk. Han kan ha paradoks diarre. Pasienten bør få utført coloskopi ila de
første dager etter innleggelse
NEI, det er ikke typisk aldersgruppe, og dersom man mistenkte diagnosen vil CT abdomen/
bekken være riktig å utføre først, ikke coloskopi
C Siden pasienten kvitterer avføring i akutt mottaket, kan man ikke lengre mistenke mekanisk
tynntarmsileus som årsak til klinikk
NEI, pas kan kvittere avføring distalt for obstruksjon
D X Du mistenker mekanisk tynntarmsileus. Røntgen oversikt abdomen er et fornuftig første valg ved
radiologisk diagnostikk
JA, det er en av de få gode indikasjoner for rtg oversikt abdomen etter at man i moderne tid har
god tilgang til CT undersøkelser
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En 50 år gammel ellers frisk mann har fått påvist en kreftsvulst i nedre del av endetarmen. Ved
coloscopi var det normale forhold i tykktarmen. CT thorax- abdomen-bekken viste ingen tegn til
metastaser. Ved MR så man at svulsten i endetarmen vokste gjennom tarmveggen og ut til
bekkenveggen på venstre side.
Hva er beste strategi for behandling av denne mannen?
A

Kirurgi alene
Nei, en svulst som vokser ut til bekkenveggen trenger preoperativ radiokjemoterapi.
B X Preoperativ stråling kombinert med kjemoterapi og deretter kirurgi
Rett svar fordi kombinasjonen av preoperativ stråling og kjemoterapi er mest effektiv, mens
postoperativ behandling er lite effektiv ved endetarmskreft.
C Preoperativ kjemoterapi, kirurgi og postoperativ stråling
Nei, en svulst som denne trenger preoperativ radiokjemoterapi. Preoperativ kjemoterapi alene
benyttes ikke ved endetarmskreft, og postoperativ stråling er ikke en brukbar strategi, da den er
mindre effektiv enn preopr. stråling.
D Preoperativ kjemoterapi og kirurgi
Nei, en svulst som denne trenger preoperativ radiokjemoterapi
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En kvinne i slutten av 40-årene har hatt ulcerøs colitt siden hun var 18 år. Hun har hatt nokså mild
sykdom som har vært holdt i sjakk med medikamentell behandling i enkelte korte perioder. Som ledd i
oppfølgingen har hun vært til coloscopi hvor det ble påvist en lett kronisk colitt, men med en kreftsvulst
på ca. 2 cm i diameter i colon ascendens. Ved utredningen med CT så det ut til å være en svulst som
ikke vokste gjennom tarmveggen, og det var ingen tegn til forstørrede lymfeknuter eller organmetastaser.
Hva er beste strategi for behandling av denne damen?
A

Proctocolectomi og bekkenreservoar.
Det er nok ikke beste alternativ så lenge rectum er tilfredsstillende. Bekkenreservoar er nokså
krevende å leve med for inntil 30% av pasientene.
B Høyresidig hemicolectomi.
Nei, ved cancer coli ved mild ulcerøs colitt fjernes colon, mens rectum kan stå igjen og pasienten
kan få en ileorectostomi. Rectum kan kontrolleres med rectoscopi i den videre oppfølgingen mht.
risiko for cancerutvikl. der senere.
C Colectomi, lukking av rectum og ileostomi.
Nei, det er ingen god grunn for å gi denne damen en ileostomi.
D X Colectomi og ileorectostomi.
Ja, det er klart beste alternativ. Hele colon bør fjernes ved cancer ved ulcerøs colitt, mens rectum
kan stå igjen og bli skjøtet til ileum for å unngå å gi henne en stomi. Bekkenreservoar er lite
aktuelt så lenge rectum synes tilfredsstillende mht. funksjon.
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Hos pasienter med Rh-antistoff kan Rh-uforlikelig transfusjon føre til en forsinket hemolytisk
transfusjonsreaksjon.
Hva er hovedmekanismen for slike reaksjoner?
A
B

Erytrocytter agglutineres av antistoff i sirkulasjonen og fanges i kapillærene
Antistoffdekkete erytrocytter lyseres i sirkulasjonen av komplementsystemet
Dette er beskrivelse på en intravaskulær hemolytisk reaksjon. Rh D-antistoff gir ekstravaskulær
hemolyse.
C Sirkulerende antistoff aktiverer fagocyttene i milten via Fc-reseptorer
Feil - antistoffet må bindes til erytrocyttene.
D X Erytrocytter som har bundet antistoff nedbrytes hurtig i lever og milt
Dette er hovedmekanismen for ekstravaskulær hemolyse. Bindingen skjer via Fc-reseptorer på
fagocyttene.
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En kvinne er nyretransplantert. Etter 6 måneder oppstår tegn til en akutt forkastelsesreaksjon, og
kvinnen behandles med opptrapping av immunsupprimerende medikamenter.
Hva er den viktigste mekanismen for effekt av medikamentene i denne situasjonen?
A

Redusert B-celleaktivering
Medikamenter som rituximab etc. brukes evt. som supplement, men hovedbehovet er å hemme
T-celler
B Hemmet T-celleutvikling i thymus
C X Redusert T-celleaktivering
Ved avstøtningsreaksjoner brukes bl.a. anti-humant CD3 (OKT3) og basiliximab = anti-humant
CD25, som begge hemmer T-celleaktivering eller proliferasjon av aktiverte T-celler.
Hovedeffektene av de forebyggende medikamentene som syklosporin og rapamycin er
tilsvarende
D Hemmet B-celleutvikling i benmargen
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En kvinne (29 år) har blodtype O RhD+. Videre fenotype er c-, C+, e+, E-, K-. Screening for
blodtypeantistoff er negativ. Hun får stor blødning i forbindelse med fødselen og trenger bl.a. 3 enheter
erytrocyttkonsentrat.
Hva slags blodtyper erytrocyttkonsentrat med hensyn til ABO, RhD og K fenotyper kan gis til
kvinnen?
A

Kun blodtype O, og konsentratene må i tillegg være RhD negative og K negative.
Hun kan få både RhD+ og RhD neg
B Både blodtype A og O, og konsentratene må i tillegg være K negative.
C
Både blodtype A og O, og konsentratene må i tillegg være RhD negative og K negative.
D X Kun blodtype O, og konsentratene må i tillegg være K negative
Hun kan kun få blodtype O, og fordi hun er kvinne og K- må hun få K- erytrocyttkonsentrat
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En kvinne (29år) har blodtype O RhD+. Screening for blodtypeantistoff er negativ. Kvinnen er gravid,
og barnet har blodtype A RhD-.
Kan barnet få blodtypeantistoff-mediert hemolytisk sykdom?
A

Nei, kvinnen vil ikke danne irregulært anti-D blodtypeantistoff
Feil- barnet kan fortsatt få hemolyse grunnet anti-A antistoff av IgG type som den gravide kan ha.
B Nei, kvinnen vil ikke danne anti-A blodtypeantistoff.
Feil- kvinnen vil helt sikkert ha anit-A antistoff av IgM type, og kan ha av IgG type.
C Ja, barnet kan få hemolyse grunnet anti-D antistoff
Feil - den gravide kan ikke danne anti-D antistoff da hun er RhD+
D X Ja, barnet kan få hemolyse grunnet anti-A
Personer med blodtype O kan ha anti-A antistoff ov IgG typen som kan overføres transplacentalt.
Dette kan gi hemolyse hos det nyfødte barnet.
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Det er ulike former for demens, og klassifisering av disse er viktig for bl.a. for riktig
behandlingsopplegg.
Hva slags form for demens kan pasienter med amyotrofisk lateralsklerose (ALS) få?
A
B
C
DX

Alzheimers sykdom
Lewylegemedemens
Progressive supranuklær parese
Frontotemporal lobær degenerasjon
Pasienter med ALS kan få frontotemporal demens (ca. 10 %).
000015f31018f0bfe0
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En del muskelsykdommer er assosiert med økt konsentrasjon av kreatin kinase (CK) i blod.
Hva slags patologisk prosess i skjelettmuskulaturen er årsak til dette?
A
B
C
DX

Fibrose
Atrofi
Inflammasjon
Nekrose
Det er nekrose av muskelfibre som fører til lekkasje av kreatin kinase ut i blodet.
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En pasient får hjertestans og omkommer. Ved obduksjon finner man patologi i myokard.
Hva er mest sannsynlige forklaring på dette histologiske funnet (HE, høy forstørrelse)?

A Hjerteinfarkt. 6 dager gammelt.
B X Hjerteinfarkt. 6 måneder gammelt.
Bildet viser tap av myocard som er ertsattet med cellefattig kollagent binevev med
parallellordnede fibre, forenlig med modent arr og gammelt hjerteinfarkt, f.eks av 6 måneders
alder.
C Hjerteinfarkt. 12 timer gammelt.
D Hjerteinfarkt. 6 timer gammelt.
000015f31018f0bfe0
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En 68 år gammel mann oppsøker fastlegen på grunn av smerter i øvre høyre kvadrant. Han blir sent 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.
Hva er den hyppigst forekommende primære kreftsvulsten i lever?
A

Angiosarkom
Dette er en sjelden malign mesenchymal tumor i lever.
B X Hepatocellulært karsinom
Riktig svar. Om lag 90% av primære kreftsvulster i lever er hepatocellulære karsinom og om lag
10% er intrahepatiske kolangiokarsinom.
C Levermetastase
Den hyppigste typen leverkreft er metastaser til leveren (oftest fra tarm, lung og bryst).
Hepatocellulært karsinom er den kreftsvulsten som er den hyppigst forekommende primære
kreftsvulsten.
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 46 år gammel kvinne ble funnet død i hjemmet. Ved obduksjon av kvinnen ble det påvist
forandringer forenlig med paracetamol (acetaminophen) overdose.
Hvilke type histopatologiske forandringer i lever er typiske ved paracetamoloverdose?
A X Centrilobulær nekrose
Riktig svar. Ved paracetamol overdose er det forventet å se centrilobulær nekrose, dvs nekrose
av sone 3 hepatocyttene. Ved for store mengder paracetamol blir det dannet toksiske metabolitter
i sone 3 hepatocyttene, noe som resulterer i nekrose av disse cellene.
B Makrovesiculær steatose
Mange ulike tilstander kan føre til leversteatose, som f.eks. alkohol, kosthold osv. Makrovesiculær
steatose er imidlertid ikke en vanlig forandring ved paracetamol overdose.
C Portal betennelse
Dette er vanligere ved andre type hepatitter som f.eks. virushepatitter.
D Periportal nekrose
Ved paracetamol overdose er det forventet å se centrilobulær nekrose, dvs nekrose av sone 3
hepatocyttene. Ved for store mengder paracetamol blir det dannet toksiske metabolitter i sone 3
hepatocyttene, noe som resulterer i nekrose av disse cellene. Ved ekstrem overdose vil til slutt
også sone 1 hepatocyttene affiseres.
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En mann på 62 år tar kontakt med sin fastlege pga. økende hoste og residiverende luftveisinfeksjoner.
Han er mangeårig røyker. Etter utredning blir det konkludert med at han har en tumor i høyre lunge.
Det blir tatt biopsi. Morfologisk er det vanskelig å si sikkert om tumor er et adenokarsinom eller et
plateepitelkarsinom.
Hvorfor er det viktig at patologen finner ut av det?
A X Adenokarsinomer har hyppigere molekylære endringer som kan behandles målrettet
En del molekylære endringer er mer hyppig forekommende i adenokarsinomer enn i
plateepitelkarsinomer. Det er viktig med rikitg subklassifisering av ikke-småcellet lungekreft for å
sikre at de riktige pasientene blir testet for disse molekylære endringene. Det åpner for målrettet
behandling for noen pasienter.
B Plateepitelkarsinomer er hormonreseptor positive og skal ha målrettet behandling
C Plateepitelkarsinomer har dårligere prognose og trenger derfor alltid cellegift
D Adenokarsinomer har mye bedre prognose og trenger derfor ikke cellegift
000015f31018f0bfe0
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En person i tretti-årene er under utredning for gastrointestinale plager. Det blir utført gastroskopi med
biopsitaking fra bl.a. duodenum. Rekvirerenten skriver i sin henvisning til patologen: "Cøliaki?
Whipples sykdom?"
Hva slags type sykdom er Whipples sykdom?
A
B

Autoimmun enteropati
Heterotopi
Heterotopi: tilstedeværelse av vev i gal lokalisasjon, i duodenum er for eks. gastrisk heterotopi
ikke uvanlig.
C X Infeksiøs enteritt
Whipples sykdom er en infeksjonssykdom forårsaket av Tropheryma whippleii
D Hamartomatøs sykdom
000015f31018f0bfe0

102
En 35 år gammel kvinne ringer nærmeste kreftklinikk og får da komme til en Ø-hjelpsvurdering. Hun er
under behandling med cellegift for en lymfomsykdom. Hun har følt seg litt slapp siden kvelden før og
har hatt litt vond hals. I dag måle man feber rektalt på 38,7 ˚C. Øvrige vitale parametre er normale. Det
ses et lettgradig erytem i svelget, men ikke forstørrede tonsiller eller belegg på dem. Man finner ikke
tegn til trøske, munnsår eller stomatitt. Hun har ikke sentralt venekaterer. Hun har ingen sår. Ingen
endringer ved naturlige funksjoner. Det er tatt følgende blodprøver:
Pasient

Referanseområde

Hb

13,2

11,7 – 15,3 g/dL

MCV

90

82 - 98 fL

Leukocytter

1,2

4,0 – 11,0 × 109/L

Trombocytter

140

145 – 390 × 109/L

Nøytrofile granulocytter

0,2

1,6 – 8,3 x 109/L

CRP
12
< 4 mg/L
Hva vil være mest riktige vurdering av hva som bør gjøres videre?
A X Man må ta dyrkningpsprøver, inkludert blodkultur og behandle pasienten med bredspektrede
antiobitika på sykehuset
Feber over 38,3 ˚C med lavt antall nøytrofile ( < 0,5 x 109/L) er per definisjon nøytropen feber
som skal ha rask behandling på sykehus, vanligvis med bredspektret antibiotika. Som et minimum
bør det bl.a. tas blodkultur og dyrkning fra hals og urin. Man skal ikke legge vekt på lav/moderat
forhøyet CRP her.
B Man bør mistenke en opportunistisk soppinfeksjon her, og dermed behandle pasienten med
antimykotiske midler på sykehuset
Det er ikke holdepunkter for soppinfeksjon her (tenk særlig på Candida ved nøytropeni). Mistanke
kommer f.eks. ved kliniske symptomer på soppinfeksjon (trøske, stomatitt?), manglende bedring
på antibiotikabehandling etter 3-5 dager og oppvekst på dyrkningsprøver. Er særlig aktuelt ved
mistanke om at intravasale katetre (f.eks. CVK) kan være inngangsport for infeksjon. Kilde: NEL:
Nøytropeni. Sist revidert 02.02.2018. https://legehandboka.no/handboken/kliniske-kapitler/blod/
tilstander-og-sykdommer/ulike-sykdommer/noytropeni/
C Pasienten trenger foreløpig ingen antimikrobiell behandling, da man ikke har mistanke om
bakteriell infeksjon eller soppinfeksjon. Pasienten må ta kontakt igjen ved ytterligere forverring
eller ved manglende bedring
D Pasienten bør behandles med penicillinkur som kan tas per oralt hjemme. Pasienten må ta
kontakt igjen ved ytterligere forverring eller ved manglende bedring
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En 60 år gammel kvinne innlegges på hematologisk avdeling etter at fastlegen fant svært lave platetall,
samt petekkier. Pasienten hadde søkt legekontakt for utslett og hyppig neseblødning de siste ukene,
men var ellers i grei allmenntilstand ved konsultasjonen. Hun er tidligere frisk og bruker ingen
medikamenter.
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Pasient

Referanseområde

Hb

12,0

11,7 – 15,3 g/dL

MCV

94

82 - 98 fL

Leukocytter

6,0

4,0 – 11,0 × 109/L

Trombocytter

20

145 – 390 × 109/L

INR

1,0

0,8 – 1,2

APTT

30

25 – 36 sekunder

Haptoglobin

1,0

0,4 – 1,9 g/L

LD

150

105 – 205 U/L

D-dimer

< 0,1

< 0,5 mg/L

Fibrinogen

3,0 g/L

2,0 - 4,0 g/L

Ved blodutstryk får man bekreftet at det er lavt antall plater, ellers er utstryket helt normalt. Ved
undersøkelse av beinmarg finner man normocellulære forhold, og ikke tegn til dysplasi eller økt antall
blaster. Det var ikke forstørret milt eller lever.
Hvilken diagnose er mest sannsynlig?
A X Primær immun trombocytopeni (ITP)
Når man ikke finner øvrig patologi i blodutstryk (annet enn lavt antall plater) sammen med de
andre undersøkelsene, tyder dette på ITP. Sykdommen ble tidligere kalt idiopatisk
trombocytopenisk purpura. Tilstanden kan ha mange årsaker og er hos voksne ofte en kronisk
tilstand. Kilde: Wisløff m.fl. (2014): Blodsykdommer, 7 utg. s. 316-332 og 369-373.
B Trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP)
Man ville da gjerne forvente mer akutt forløp og schistocytter i blodutstryk, samt funn som kunne
passe med hemolytisk anemi (lav haptoglobin og høy LD). Dette er da altså en form for
mikroangiopatisk hemolytisk anemi (MAHA).
C Myelodysplastisk syndrom (MDS)
Man ville da forventet mer avvikende funn i beinmargen, med dysplastiske celler og økt antall
umodne blastceller.
D Disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC)
Aktuell tilstand å tenke på, som kan ha mange årsaker. Ved denne tilstanden (særlig dersom den
er ukompensert) forventer man forlenget/forhøyet utslag på koagulasjonsprøvene (INR, APTT) og
D-dimer. Fibrinogen er gjerne lav. Ved lavgradig (kompensert) DIC hvor man ikke får de typiske
utslag på disse prøvene er det mer tendens til trombose grunnet generell aktivering av
hemostasen og man kan da få f.eks. DVT. Dersom tilstanden var kompensert ville man ikke
samtidig forvente så lavt trombocyttall.
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En 50 år gammel kvinne har fått påvist anemi. Hun er fra tidligere frisk og bruker ingen medikamenter.
Alt du vet foreløpig er følgende blodprøveverdier:
Pasient

Referanseområde

Hb

8,8

11,7 – 15,3 g/dL

Retikulocytter

290

30 – 100 x 109/L
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Hvilke anemitilstander er mest forenlig med informasjonen man har her?
A

Jernmangelanemi eller megaloblastisk anemi
Ved megaloblastisk anemi (B12/folat-mangel) forventer man et lavt retikulocyttall som uttrykk for
lav erytrocyttproduksjon i beinmargen.
B Jernmangelanemi eller anemi etter akutt blødning
Ved jernmangelanemi forventer man et lavt retikulocyttall som uttrykk for lav erytrocyttproduksjon
i beinmargen.
C X Hemolytisk anemi eller anemi etter akutt blødning
Ved hemolytisk anemi og etter akutt blødning får man et høyt retikulocyttall som uttrykk for at
beinmargen prøver å kompensere for det økte tapet (med mindre det foreligger samtidig
produksjonssvikt dersom f.eks. jern er oppbrukt). Ved oppstart av behandling hos en pasient med
jern/B12/folatmangel kan man også se en kraftig retikulocyttrespons. Kilde: Wisløff m.fl. (2014):
Blodsykdommer, 7 utg. s. 52-55.
D Hemolytisk anemi eller megaloblastisk anemi
Ved megaloblastisk anemi (B12/folat-mangel) forventer man et lavt retikulocyttall som uttrykk for
lav erytrocyttproduksjon i beinmargen.
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Akutte og kroniske leukemisykdommer har karakteristisk forekomst i forskjellige aldersgrupper som det
er nyttig å kjenne til. Her ses tre grafer (hhv. A, B og C) over insidens og alder (år) ved
diagnosetidspunkt ved tre leukemisykdommer.

Hvilken graf passer best med hvilken leukemisykdom?
A Graf A: AML, Graf B: KLL, Graf C: KML
B X Graf A: ALL, Graf B: KLL, Graf C: AML
ALL forekommer hyppig hos barn og sjeldnere hos voksne/eldre. KLL er vanligste leukemisykdom
og forekommer «aldri» før 30-35 års alder. AML er mange ganger hyppigere hos voksne enn hos
barn, i motsetning til ALL. KML forekommer hyppigere hos eldre, men kan forekomme ned til og
med ungdomsalder (andel under 16 år < 1%).
Kilde: Wisløff m.fl. (2014): Blodsykdommer, 7 utg. s. 132-133. Kilde til figur: SNL, «Leukemi
» (nedlastet 20.01.2019). https://sml.snl.no/leukemi.
C Graf A: ALL, Graf B: KML, Graf C: KLL
D Graf A: AML, Graf B: KML, Graf C: ALL
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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:
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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

TIBC = Total iron binding capacity
Hvilken type anemi er mest sannsynlig her?
A

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
B 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
C 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.
D 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.
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Den aerodynamiske diameteren til en partikkel spiller en avgjørende rolle for hvor den avsettes i
luftveissystemet. For gasser og damper er det grad av vannløselighet som bestemmer virkningsstedet.
Hvor i luftveiene vil damp fra NH3 (amoniakk) vanligvis ha sin virkning?
A

I de respiratoriske enhetene
Se B, men her er dette enda sjeldnere
B Bronkier og bronkioler
Vanligvis vil amoniakk ha løst seg i vann høyere oppe i luftveiene. Et spesialtilfelle kan være der
amoniakk er bundet til partikler, som f.eks. i grisefjøs, men det er mer en untaksvariant.
C X Nese og svelg
Fordi Amoniakk er sterkt vannløslig og fuktigheten er høy med en gang man kommer innenfor
lepper nese. Amoniakk løst i vann kalles Salmiakk
D Larynx og Trachea
Ved svært høye konsentrasjoner der vedkommende ikke klarer å komme seg unna i tide vil
amoniakk kunne utløse krampe i larynx, men dette er ikke det vanligste
000015f31018f0bfe0
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En 73 år gammel mann er under utredning for lungekreft. CT thorax/abdomen viser en 5 cm stor tumor
i høyre lunge og litt store lymfeknuter på samme side i mediastinum. Det er ingen tegn til metastaser i
abdomen. Han har røkt i 30 år og bildene er best forenlig med lungekreft.
Hvilken plass har PET-CT i utredningen av lungekreft? Velg det riktigste svaralternativet.
A

Lungekreft skal utredes med PET-CT
PET-CT har en plass i utredningen av lungekreft, men kun dersom det er aktuelt med kurativ
behandling
B Lungekreft skal utredes med PET-CT kun når det er aktuelt med kirurgi
PET-CT er aktuelt for pasienter som skal kureres med onkologisk behandling (cellegift/
stråleterapi)
C X PET-CT er en del av utredningen for alle lungekreft-pasienter aktuelle for kurativ behandling
Ja, PET-CT hører med i utredningen hos alle pasienter med lungekreft som kan være aktuelle for
kurativ behandling, uavhengig av om det er snakk om strålebehandling/cellegift eller kirurgi
D Pasienter med lungekreft, skal i likhet med alle andre kreftpasienter, utedes med PET-CT dersom
kurativ behandling er aktuelt
Nei, PET-CT har ikke en etablert plass i utredningen av alle kreftsykdommer hvor kurativ
behabndling er aktuelt
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Erytrocytter kan ha mange morfologiske avvik med ulike betegnelser.
Her ser du fire ulike blodutstryk (A, B, C og D), med én pil som peker på én celle i hvert utstryk:

-45-

Hvilken betegnelse passer best med cellen pilen peker på i hvert bilde?
A

A: Sigdcelle, B: Schistocytt, C: Retikulocytt, D: Acanthocytt
Retikulocytter er større enn modne erytrocytter. Se øvrige kommentarer.
B A: Dacryocytt, B: Blinkcelle, C: Acanthocytt, D: Retikulocytt
Retikulocytter er større enn modne erytrocytter. Se øvrige kommentarer.
C X A: Schistocytt, B: Blinkcelle, C: Sfærocytt, D: Normal erytrocytt
Det stemmer at man ser en schistocytt i bilde A (her kunne man også kalt den en «hjelmcelle»).
Sfærocytter er små og hyperkrome. Kilde: Wisløff m.fl. (2014): Blodsykdommer, 7 utg. s. 59-61.
D A: Sigdcelle, B: Sfærocytt, C: Normal erytrocytt, D: Dacryocytt
Sfærocytter er små og hyperkrome. Dacryocytter er dråpeformede.
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En 68 år gammel kvinne med kjent myelomatose blir akutt innlagt da hun er blitt svært dårlig. Hun har
ellers ingen kjente sykdommer. Hun har de siste dagene vært kvalm, forstoppet og hatt magesmerter
med brekninger. Hun har vært svært tørst i det siste og har hatt hyppig vannlating. Man finner ingen
utslett eller ødemer. Hun benekter tung pust. Ifølge komparentopplysninger har hun i dag blitt
tiltakende forvirret. I akuttmottaket er hun tydelig ikke orientert for tid, men hun later til å forstå at hun
er på sykehuset. Hun bruker ingen medikamenter for øyeblikket og har ikke fått cellegiftkur de siste
månedene.
Vitale parametre: Puls 96, regelmessig. Blodtrykk 110/70. Respirasjonsfrekvens 16. SpO2: 98%.
Temp.: 37,6 ˚C
Man har ikke fått svar på blodprøver enda. Du mistenker at det kan dreie seg om en komplikasjon til
hennes kreftsykdom.
Hvilken tilstand passer best med det kliniske bildet her?
A

Lungeembolisme
Har ikke dyspnoe. Ingen ødem som kan indikere samtidig venetrombose. Ikke brystsmerter eller
hemoptyse. Normal saturasjon og RF. Dermed i utganspunktet lite sannsynlig.
B Tumorlysesyndrom
Denne tilstanden kunne gitt et delvis liknende klinisk bilde, men gjerne med akutt nyresvikt og
oliguri. Kunne også gjerne medført arytmi (her regelmessig, normofrekvent, til tross for litt høy,
puls) og tetani. Opptrer i forbindelse med cytostatikakurer, og hurtigvoksende tumorsykdommer
som leukemi og lymfomer (særlig ved stor tumormasse).
C X Hyperkalsemi
Særlig personer med myelomatose er utsatt for dette. Symptomene som presenteres her er
typiske. Hyperviskositetssyndrom gir gjerne primært CNS-symptomer men er også svært aktuelt å
tenke på hos myelomatosepasienter. Kilde: Wisløff m.fl. (2014): Blodsykdommer, 7 utg. s. 19-26.
D Disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC)
Man ville da gjerne forvente feber og blødningstendens med petekkier/purpura/ekkymoser.
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Foreldrene til en ett år gammel gutt får henvisning til hematologisk avdeling hvor du tar imot dem som
turnuslege. Gutten har akkurat begynt i barnehagen, men de er bekymret for om han kan fortsette å
være der, fordi han har fått store blåmerker og de ansatte skjønner ikke hva det kommer av. Du tar
noen orienterende labprøver som viser følgende:
Prøvesvar

Normalverdi

Trombocytter

278

145-390 *10^9/L

PT-INR

1,2

0,9-1,2

APTT

80

28-39 sekunder

Antitrombin III

87%

78-125%

D-Dimer

0

<0,5 mg/L

Fibrinogen

3

1,9-4,2 g/L

Blødningstid

10

5-12 minutt

APTT mix 1:1
FVIIImangelplasma

38

<40 sekunder
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Hvilken diagnose er mest sannsynlig?
A

Hemofili A
Fasit: Hemofili A er en blødersykdom forårsaket av nedsatt mengde faktor VIII. Det gir utslag på
APTT. Hvis du blander dette blodet med like deler faktor VIII-mangelplasma vil du fortsatt mangle
faktor VIII i blandingen, og det vil dermed ikke gi endring i APTT i forhold til den første målingen.
B Von Willebrands sykdom
Fasit: Von Willebrands sykdom vil gi økt APTT, og en økning i blødningstid. Ellers vil prøvene
være innenfor grenseverdiene. Siden pasienten ikke har økt blødningstid og andre alternativ er
mer sannsynlig kan vi utelukke von Willebrands sykdom.
C Faktor VII-mangel
Fasit: Ved faktor VII-mangel vil APTT være normal, mens PT-INR er fornøyet. Endelig diagnose
gjøres ved måling av faktor VII i blodet ved spesiallaboratorium. Siden pasienten har høy APTT,
men normal PT-INR kan vi utelukke faktor VII-mangel.
D X Hemofili B
Fasit: Hemofili B er en blødersykdom forårsaket av nedsatt mengde faktor IX. Det gir utslag på
APTT og kanskje litt utslag på PT-INR.. Hvis du blander blodet med like deler faktor VIIImangelplasma vil det tilføre faktor IX til blandingen, mens pasientens eget blod inneholder
tilstrekkelig mengder faktor VIII. APTT vil dermed falle innenfor normalområdet etter tilsetningen.
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En 52 år gammel mann kommer til fastlegen da han er bekymret for en «knute» på halsen. Den har
kommet i løpet av de siste 3-4 ukene. Han har også hatt en del nattesvette og feber den siste uka,
men vekten har vært stabil. Naturlige funksjoner for øvrig uten anmerkning.
Ved undersøkelse kjennes en lymfeknute med fast konsistens, ca. 2,0 cm stor, uøm og fritt bevegelig
mot underlaget og hud. Lokalisert anteriort for M. sternocleidomastoideus på høyre side, omtrent midt
på collum. Man finner ikke øvrige forstørrede lymfeknuter og man finner ikke hepatosplenomegali.
Fastlegen mistenker mulig malignt lymfom og henviser til pakkeforløp.
Hvilken supplerende undersøkelse er nå mest hensiktsmessig å gjennomføre som neste trinn i
utredningen, for å kunne stille diagnosen?
A

Finnålsaspirasjonscytologi (FNAC) av lymfeknuten
Dersom denne undersøkelsen skulle påvise et lymfom, må man uansett ha biopsi for å vurdere
arkitekturen. Dersom undersøkelsen er negativ kan man ikke stole på dette resultatet, og man må
da også uansett ta biopsi. Det er mulig å gjennomføre FNAC for å få et raskt avklarende svar for
behandling (man får gjerne svar innen 24 timer, men man må alltid følge opp med biopsi). Kilde:
Helsedirektoratet: IS-2747 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk,
behandling og oppfølging av pasienter med maligne lymfomer. Utgitt 09.01.2019.
B CT thorax, abdomen, bekken
Bør gjennomføre biopsi først før dette er aktuelt.
C X Biopsi av lymfeknuten
Det bør gjennomføres grovnålsbiopsi eller åpen biopsi av lymfeknuten ettersom man her har god
grunn til å mistenke lymfom. Ved biopsi kan man bl.a. vurdere arkitekturen til lymfeknuten. Kilde:
Wisløff m.fl. (2014): Blodsykdommer, 7 utg. s. 213.
D Benmargsaspirat og/eller benmargsbiopsi
Bør gjennomføre biopsi først før dette er aktuelt.
000015f31018f0bfe0

113
Du er fastlege for en tre år gammel jente. Foreldrene forteller at hun var forkjølet for 3-4 uker siden.
Etter forkjølelsen har hun hørt dårlig og har dottfølelse i ørene. Ved otoskopi ses væske i mellomøret
og det er nedsatt bevegelighet av trommehinnen. Tympanometri er også flat på begge sider.
Hva er riktigst håndtering av dette videre?
A

Behandle med antibiotika
Antibiotika har ikke plass i behandlingen av serøs otitt
B Henvise til ØNH lege for innleggelse av dren
De fleste blir bra uten behandling, så dren skal ikke legges inn for tidlig
C Henvise til ØNH for paracentese med utssuging av sekret
De fleste blir bra uten behandling. Gjøres dessuten sjeldent isolert
D X Ta henne tilbake til kontroll om tre måneder med ny tympanometri
Riktig svar. Mange blir bra av seg selv. Dersom det er vedvarende væske i mellomørene henvises
hun til ØNH lege.
000015f31018f0bfe0
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Ved aortaklaffekirurgi brukes det i økende grad biologiske ventiler for å erstatte pasientens ødelagte
aortaklaff. Mekaniske ventiler brukes tilsvarende i mindre grad.
Hvilket utsagn om biologiske ventiler er mest korrekt?
A

Det er sjeldent at biologiske ventiler har god funksjon i lengre enn 10 år.
Biologiske ventiler varer ofte i lengre tid
B Siden 2010 settes de fleste ventiler inn via transapikal tilgang.
De fleste klaffer setter med kirugisk tilgang
C Ventiler som er laget fra gris gir best langtidsresultat
Det er ingen stor forskjell mellom griseventiler og perikardventiler. Perikardventiler kan ev være
mer holdbare
D I Norge får de fleste pasienter over 50 år innsatt biologske ventiler ved aortaklaffekirurgi.
Etter 65 års alderer det anbefalt å bruke biologisk ventil per i dag
E X Som regel settes pasienter med biologiske ventiler ikke på Marevan tre måneder postoperativt.
Det er korrekt. Oftest brukes bare Albyl E
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Pasienten er en 76 år gammel mann med avansert ca pancreatis med spredning til leveren. Han har
fallert mye de siste ukene og er nå for det meste sengeliggende. Enkelte dager er likevel formen bedre
og han kan være med på små bilturer. Dette gir han mye glede.
Han har en eldre skrøpelig kone som ikke klarer så mye. I tillegg har han 2 voksne barn som bor i
samme by. De er i fullt arbeid. Hjemmesykepleien kommer innom 3 ganger om dagen.
Pasienten ønsker å være hjemme og dø hjemme. Han er godt symptomlindret. Barna er litt i tvil om
hvordan de kan hjelpe sin far, og det er vanskeligheter med å få fri fra jobbene.
Du er fastlegen som kommer på et hjemmebesøk og som skal være med på å planlegge tiden
framover.
Hvilken informasjon kan du gi barna?
A

De kan sykemelde seg i perioder på egen diagnose.
Det er ikke gunstig at en selv blir sykmeldt pga en annen persons sykdom selv om det er faren.
Dette er ofte en siste løsning.
B Den av barna som har mulighet for velferdspermisjon fra jobben, benytter seg av denne
muligheten.
Dette er også en ordning som vil fungere dårlig på sikt da velferdspermisjoner er kortvarige. I
tillegg kan det oppleves som en skjeiv fordeling av ansvar mellom søsknene.
C X Søsknene kan benytte seg av Pleiepenger i livets sluttfase som er 60 dager totalt.
Dette er en fleksibel ordning av enkeltdager som søsknene kan dele seg imellom og som ikke
krever arbeidsgiveravgift.
D De kan fortsette i jobbene sine. I tillegg kan de sette opp en "turnus" og bytte på å besøke faren
om ettermiddagene etter jobb.
Dette er en fullt mulig situasjon, men den holder ikke lenge da barna vil bli veldig slitne.
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En 64 år gammel mann er under kjemoterapi for småcellet lungekreft (SCLC). Ved kontroll på
poliklinikken legger du merke til at han hoster og har pustebesvær. Ved undersøkelse har pasienten
lett feber og hypoksemi. Røntgen thorax viser diffuse bilaterale interstitielle infiltrater. Du mistenker
Pneumocystis jirovecii–infeksjon.
Hvilke prøvematerialer og analyser bør utføres?
A

Bronkialskyllevæske (BAL) til fluorescensmikroskopi
Mest vanlig å benytte denne metoden, men pga. at sensitiviteten er lavere hos ikke-HIV-infiserte
med en lavere soppmengde ved kliniske symptomer, vil PCR-analyse være å foretrekke.
B Indusert sputum til dyrkning
Indusert sputum kan benyttes til påvisning av Pneumocystis jirovecii, men soppen kan ikke
dyrkes.
C Lungebiopsi til histopatologisk undersøkelse
God sensitivitet, men sjeldent nødvendig. Utføres kun dersom meget høy mistanke at pasienten
har Pneumocystis jirovecii og har hatt negativ BAL eller dersom også annen mistenkt årsak for
lungepatologi.
D X Bronkialskyllevæske (BAL) til PCR-analyse
PCR-basert diagnostikk øker sensitiviteten i BAL tatt av ikke-HIV-infiserte med potensielt lav
soppmengde kontra kun fluorescensmikroskopi av BAL for denne pasientgruppen.
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Proteinet E2F er viktig for reguleringen av cellesyklus.
Hvilket av følgende utsagn om E2F er sant?
A

E2F finnes bare i celler som deler seg
Feil, E2F finnes også i celler som ikke deler seg, men er da bundet til Rb-proteinet.
B E2F hindrer celledeling
Feil, E2Fs rolle er å fremme celledeling.
C E2F er et enzym som fosforylerer Rb-proteinet
Feil, E2F er en transskripsjonsfaktor, ikke et enzym.
D X E2F starter transskripsjon av gener for celledelingsproteiner
Riktig. Når E2F aktiveres, starter transskripsjon av gener for celledelingsproteiner
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En 60 år gammel kvinne har i årevis vært plaget med astma. Hun har ikke hatt kontakt med sin
fastlege og har derfor ikke fått adekvat behandling.
Hvilken strukturell endring kan tilkomme i bronkialveggen som følge av dette?
A Degenerasjon av basalmembran
B Hypotrofi av kjertelvevet
C X Hypertrofi av glatt muskulatur
Mikroskopiske endringer i bronkieveggen ved astma kan være: Hypertrofi av kjertelvev, økt antall
begerceller, hypertrofi av glatt muskulatur, fortykket basalmembran
D Reduksjon av antall begerceller
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På planleggingsmøtet på slagavdelingen diskuterer man fremgang i opptrening og videre rehabilitering
av en 50 år gammel forretningsmann. Han ble innlagt med kraftreduksjon i venstre over- og
underekstremitet for 4 dager siden, og det ble påvist infarkt i høyre capsula interna. Man diskuterer
opptreningsmålet for denne mannen.
Hvilket rehabiliteringsmål er mest aktuelt for denne pasienten?
A Å klare seg i dagligdagse aktiviteter.
B X Å komme tilbake til jobb.
Målet med opptrening er å oppnå best mulig funksjonsevne, og for denne pasienten betyr dette å
komme tilbake til jobb.
C Å gjenoppta bilkjøring.
D Å klare en modifisert form for intervalltrening.
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En 65 år gammel mann med akutt dyspne og hoste med skummende rosafarget ekspektorat blir
fraktet til akuttmottaket. Han er cyanotisk, kald og klam. Ved auskultasjon av lungene hører du
inspiratoriske knatrelyder. Det blir tatt røntgen thorax (se bilde under).
Hvilken diagnose er mest forenlig med dette sykdomsbildet?

A

Pneumothorax
Gir ikke røntgen funn som på bilde
B Pneumoni
Pneumoni kan gi lignende fortetninger på rtg. thorax, men er oftest ikke symmetrisk fordelt og gir
som regel ikke et så akutt bilde som beskrevet i denne oppgaven.
C Allergisk alveolitt
Gir tørrhoste, frysninger, feber, hodepine, leddsmerter, tungpust
D X Lungeødem
Typisk sykehistorie på akutt hjertesvikt med påfølgende lungeødem. Røntgen toraks viser uttalt
lungestuvning med førstørret hjerte, dilaterte lungekar og symmetriske perihilære fortetninger
Bildet er hentet fra http://www.radiologyassistant.nl
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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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