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En 33 år gammel kvinne kommer til deg for spiralskifte. Hun fikk for 5 år siden, like etter fødselen lagt
inn en hormonspiral. Innleggelsen var ukomplisert. Hun har regelmessig, men ganske sparsom
menstruasjon, ca. hver måned. Hun røyker ikke og har ingen familieanamnese på hjerte/karsykdom.
Du undersøker henne gynekologisk. Du finner cervix men ingen spiraltråder. Hvordan vil du nå best gå
fram?
A

Du henviser til en røntgen oversikt abdomen
Dette er ikke feil, men du bør prøve å fiske ut spiralen selv først.
B Du sier at spiralen må ha falt ut og legger inn en ny
Du bør først forsikre deg at hun faktisk har spiralen inne, hun har ganske sparsom mens, noe
som kan tyde på at hun har spiralen intakt i uterus
C Du sier hun ikke kan bruke spiral mer og gir henne resept på kombinasjons-p-pille
Du må først finne ut om spiralen er i uterus fortsatt
D X Du vasker vaginalt og forsøker å fiske i cervix med en svanehalspinsett
Rett svar, mest sannsynlig vil du få tak i trådene og klare å fiske ut spiralen slik
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En tidligere stort sett frisk kvinne på 29 år kommer til deg på etterkontroll etter å ha født sitt første barn
for 8 uker siden. I følge epikrise fra sykehuset fødte hun til termin. Hun ble forløst med sugekopp pga
protrahert forløp mot slutten av fødselen. Utover dette angis at hun det første døgnet etter fødsel
hadde resturin, og ble engangskatetrisert et par ganger. Etter dette var tømning adekvat.
Barseloppholdet ble ellers angitt som normalt, og det står i epikrisen at Hb etter fødsel var på 12.7 g/
dL. I svangerskapet har hun gått vekselsvis hos deg og hos jordmor på kontroll, og svangerskapet var
normalt. Utover svangerskapskontrollene ser du at var hun hos deg for drøyt 3 1/2 år siden. Hva vil
være det være mest riktig å ta opp på kontrollen?
A

Be henne ta etterkontroll /samtale hos jordmor mtp fødsel, som og kan gi prevensjon og ta cervix
cyt. Vurdere behov for å gjøre en somatisk status mtp BT/urin.
Kontrollen kan godt gjøres hos fastlege.
B Gå gjennom fødsel raskt. Høre hvordan hun har det nå, med barn. Spørre i fht vannlating. Ta BT,
puls, temp. I tillegg ta vekt for å se at hun har begynt å redusere vektoppgangen fra fødsel.
Ikke nødvendigvis viktig med BT/puls her. KAn vurderes. Vekt mindre viktig på dette tidspunkt.
Cervix cyt bør gjøres
C X Gå gjennom fødsel raskt. Høre hvordan hun har det nå, med barn. Spørre i fht vannlating. Ta opp
spm om prevensjon. Cervix cytologi
VIktig å kartlegge hvordan den nybakte moren har det i den nye rollen som mor. Tilfredshet/
nedstemthet. Prevensjon viktig å vurdere, OBS vannlating i og med at hun har hatt resturin.
Cervix cyt sannsynligvis 3 1/2 år siden sist
D Før hun kommer til deg henviser du henne til en ettersamtale ved sykehuset, fordi du tenker at
denne opplevelsen virker for voldsom, og vakumforløsning er generelt svært dramatisk. Evt
tilleggsundersøkelser kan gjøres på sykehuset.
Sugekopp i utgangspunktet en vanlig forløsningsmåte. Ikke nødvendig med henvisning til
spesialisthelsetjenesten før pasienten er vurdert klinisk uansett.
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Hvilke prøver tas rutinemessig ved første svangerskapskontroll?
A

Hb, HbA1c, s-Ferritin, HIV, syfilis, Hepatitt B, ABO- og RhD-typing og antistoffscreening
HbA1c tas hos kvinner gravide med etnisk bakgrunn fra Asia eller Afrika
gravide med førstegradsslektning med diabetes (mor, far, søsken)
før-gravid kroppsmasseindeks (KMI) over 30 kg/m2
ved tidligere svangerskap:
barn med fødselsvekt over 4500 gram
nedsatt glukosetoleranse
tidligere påvist svangerskapsdiabetes
svangerskaps- og fødselskomplikasjoner som er assosiert med svangerskapsdiabetes
(fastsittende skuldre og preeklampsi)
B X Hb, S-ferritin, Hepatitt B, HIV, syfilis, ABO- og RhD-typing og antistoffscreening, samt test på
asymptomatisk bakteriuri
Jmf nasjonal retningslinje for svangerskapsomsorg og Helsekort for gravide
C Hb, s-Ferritin, HIV, Rubella status, ABO- og RhD-typing og antistoffscreening
Rubella status tas på de kvinner som har usikker vaksinasjonsstatus
D Hb, S-ferritin, Hepatitt B, HIV, syfilis, ABO- og RhD-typing og antistoffscreening, Klamydia og test
på asymptomatisk bakteriuri
Klamydia er anbefalt hos kvinner med risikoadferd og kvinner < 25 år
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Infeksjon med parvovirus B19 (erythema infectiosum) er også kalt den 5. barnesykdommen. Slik
infeksjon hos gravide fører noen ganger til alvorlig anemi hos fosteret. Hvorfor får de fleste fostre ikke
infeksjon selv om den gravide kvinnen er blitt smittet?
A

Infeksjonen er bare farlig for foster som er veksthemmet
Anemi kan oppstå hos alle foster
B Mors IgM antistoffer passerer placentabarrieren og beskytter raskt fostert mot alvorlig infeksjon
IgM antistoffer passerer ikke placentabarrieren
C X Mors IgG antistoffer passerer placentabarrieren og beskytter fosteret hvis mor har hatt infeksjon
tidligere i livet
Mange kvinner har hatt denne infeksjonen som barn, og de har da livsvarig immunitet. IgG
antistoffer passerer placentabarrieren og beskytter fosteret.
D Viruset passerer vanligvis ikke placentabarrieren, og infeksjon oppstår bare når det har vært
blødning mellom maternell og føtal sirkulasjon.
Parvovirus B19 passerer placentabarrieren
000015ec771cc3d364

5
Hva mener vi med vasa previa?
A

Navlesnoren fester sentralt i en placenta previa
Det er normalt at navlesnoren fester sentralt. Morkaken dekker indre mormunn og derfor kan det
ikke være vasa previa.
B X Føtale blodkar ligger over indre mormunn
Korrekt svar
C Navlesnoren palperes i vagina under fødselen
Det kalles navlesnorsprolaps
D Navlesnoren fester i kanten av en placenta previa
Det kalles velamentøst festet navlesnor. Morkaken dekker indre mormunn og derfor kan det ikke
være vasa previa.
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En 33 år gammel kvinne kommer til deg på kontroll etter at hun fødte sitt første barn ukomplisert
vaginalt til termin for en ukes tid siden. Før svangerskapet var hun tidligere stort sett frisk og brukte
ingen faste medisiner. De siste dagene av svangerskapet fikk hun symptomer og tegn på
preeklampsi. Hun ble da lagt inn i svangerskapsuke 39+0 med blodtrykk på 165/107 og 3+ proteiner i
urinen. Etter induksjon av fødsel fødte hun ukomplisert en gutt på 3300 g. Pasienten ble utskrevet fra
sykehuset etter 5 dager med BT 140/80 og med Trandate behandling (blodtrykkssenkende) 100 mgx2.
Hun klager i dag over at hun er sliten og har noe frontal hodepine.
BT er ved dagens kontroll hos deg 160/107, 165/100 og 155/96. Urinstix 4+blod ellers negativ.
Hvordan håndterer du som fastlege best denne situasjonen?
A X Du øker den blodtrykkssenkende medikasjonen og tar en ny kontroll etter 3 dager
Blodtrykk over 90-95 diastolisk og 150 mmHg systolisk skal senkes. Ubehandlet eller
feilbehandlet høyt blodtrykk er den viktigste årsaken til at mor dør i svangerskapet og i barseltiden
(jfr. rapport om mødredødelighet tilgjengelig på: https://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/
nasjonal-kompetansetjeneste-for-kvinnehelse/Documents/Maternelle%20dodsfall%20WEB.pdf).
Diagnosen kronisk hypertensjon blir ikke brukt før 12 ukers tid postpartum.
B Du avslutter kontrollene og tenker at blodtrykket vil normalisere seg spontant
C Du henviser henne til nyremedisinsk poliklinikk med spørsmål om hun er i ferd med å utvikle en
kronisk hypertensjon
D Du anbefaler at hun får en ny sjekk hos deg om 1 ukes tid. Fortsetter med uforandret dosering av
den blodtrykkssenkende medikasjonen
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En 30 år gammel førstegangsfødende kvinne med hittil normalt forløpende svangerskap kommer til
deg som fastlege. Hun har vært i fin form og jobbet frem til permisjonen i uke 37. Hun har fulgt de
vanlige svangerskapskontrollene. Etter at hun gikk ut i permisjon har hun vært mye plaget med kløe,
særlig i håndflatene og på magen.
Du legger merke til at det ikke er noen ekskoriasjoner, og på spørsmål fra deg sier hun at det klør mest
om kvelden.
Hvordan håndterer du best denne situasjonen?
A

Du anbefaler symptomlindrende kremer, siden huden på magen kan klø veldig etter hvert som
den blir strukket
B X Du sjekker blodtrykket og urinen hennes og ber henne møte fastende neste dag for blodprøver
Det bør taes fastende gallesyrer her for å utelukke ICP (Intrahepatic cholestasis of pregnancy)
C Du ringer inn resept på antihistamin for henne
D Du henviser henne som ø-hjelp til svangerskapspoliklinikken samme dag, svangerskapskløe kan
være farlig
000015ec771cc3d364

8
Ved første svangerskapskontroll i svangerskapsuke 12 måler du blodtrykk 145/95. Hva vil du gjøre?
A

Henvise til sykehuset for vurdering innen ei uke.
Det er ikke nødvendig med rask henvisning ved lett forhøyet blodtrykk i første trimester.
B Straks starte behandling med labetolol (trandate) for å unngå ytterligere blodtrykkstigning.
Du bør gjøre gjentatte målinger og vente med medikamentell behandling til du er sikker på at hun
virkelig har hypertensjon i svangerskapet.
C Gi livsstilsråd og starte behandling med ACE-hemmer for å unngå ytterligere blodtrykkstigning.
Livsstilsråd er viktig, men ACE-hemmere kan skade nyrefunksjon til fosteret.
D X Avtale kontroll i løpet av et par uker. Hvis du da også måler forhøyet BT på kontoret, vil du gjøre
24 timers måling av blodtrykket.
Denne kvinnen har lett forhøyet blodtrykk i første trimester. I første trimester bør du gjøre
gjenntatte målinger og ha en avventende holdning. Vanligvis går blodtrykket ned i andre trimester,
men du bør kontrollere ofte i tredje trimester fordi blodtrykket da kan stige igjen.
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Hvilken av disse tilstandene kan ikke føde vaginalt?
A

Rent seteleie (flekterte hofter og ekstenderte knær)
Kan føde vaginalt etter gitte retningslinjer
B Occiput posterior
Kan føde vaginalt, men vil ofte dreie under fødsel
C Ansiktspresentasjon
Kan føde vaginalt om ryggen er baktil
D X Skulderpresentasjon
Må gjøre sectio
000015ec771cc3d364

10
En 27 år gammel, frisk førstegangsfødende kvinne kommer til deg på time i allmennpraksis. Hun er
gravid med svangerskapslengde 36+1. Hun har gått til regelmessige kontroller hos deg gjennom
svangerskapet. Hun føler seg i fin form. Hun kjenner daglig bevegelse fra fosteret. Du måler normalt
blodtrykk og finner negativ urinstix. Ved Leopolds manøver finner du foster i hodeleie. Du måler
symfyse-fundusmål (SF-mål) til 29 cm. På bildet nedfor finner du utdrag fra helsekortet.
Hva er mest riktig å gjøre?
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A X Du sender henvisning til svangerskapspoliklinikken for en snarlig vurdering på grunn av at du har
funnet lavt SF-mål.
Riktig da pasienten bør få utført en UL.
B Du ber henne om å komme tilbake for ny kontroll om en uke da du i dag finner litt lavt SF-mål.
Bør henvises for UL.
C Du forteller kvinnen at alt ser fint ut og setter opp henne til ny kontroll hos deg om to uker etter
nasjonale retningslinjer for svangerskapsomsorg.
Ikke riktig da SF-mål er nærmest avflatet
D Du sender henne direkte til sykehuset på grunn av at du finner lavt SF-mål.
Ikke nødvendig med ø-hjelp på dagen da pasienten merker bra med fosterbevegelse.
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Hva regnes som median svangerskapslengde i Norge (median lengde fra første dag i siste
menstruasjon til fødsel)
A

280 dager
WHO bruker stadig 280 dager, men dette er basert på gamle studier, og stemmer ikke med
moderne undersøkelser. Likevel brukes 280 dager i mange land.
B 259
Dette er tilsvarer 37 uker. Fødsel før uke 37 kalles preterm (for tidlig) fødsel
C 294
Dette er definisjonen på et overtidig svangerskap
D X 283
Nye studier i Norge viser 283 dager (både i henhold til eSnurra og Terminhjulet) og det er enighet
i Norge om at termin skal beregnes ved dag 283
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En 30 år gammel førstegangs gravid kvinne har hørt at fødselen vil skade bekkenbunnen og føre til
urinlekkasje. Hun har fått flere motstridende tips om bekkenbunnstrening i svangerskapet, og ber deg
om å fortelle hvilket råd hun bør følge. Hvordan vil du råde henne på best mulig måte?
A

Du oppfordrer henne til å unngå bekkenbunnstrening til etter at hun er ferdig med alle
barnefødsler
B X Du oppfordrer henne til å starte med systematisk styrketrening av bekkenbunnsmusklene
Vi har god dokumentasjon på at bekkenbunnstrening i svangerskapet kan forebygge
urininkontinens i svangerskapet og 3-6 mnd. etter fødselen.
C Du oppfordrer henne til å trene svært forsiktig for å unngå at musklene blir store og forlenger
fødselen
Det er ingen dokumentasjon på bekkenbunnstrening forlenger eller vanskeliggjør fødselen
D Du oppfordrer henne til å vente med trening av bekkenbunnsmusklene til etter fødselen
Det er ingen dokumentasjon på at en bør vente med å starte trening til etter fødselen
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En 67 år gammel kvinne er under utredning for postmenopausal blødning. Ved gynekologisk
undersøkelse er det normale funn ved inspeksjon, uterus er normalstor ved bimanuell palpasjon og du
palperer ingen oppfylninger. Transvaginal UL viser en uryddig intrauterin oppfylning på 12mm.
Ovariene måler 2x3 cm i diameter. Du tar en pipelleprøve og får til svar at det foreligger endometroid
adenokarsinom.
Hvilken videre utredning er mest riktig for denne pasienten?
A X CT thorax/abdomen/bekken + MR bekken
Du må få gjort CT for å avdekke evt metastatisk sjukdom og MR for å kartlegge sjukdommen
lokalt; infiltrasjonsdypde, nedvekst i cervix ol
B CT thorax/abdomen/bekken
Må ha MR i tillegg
C Kirurgisk staging
inngår som del i utredninga, men du må få gjort billeddiagnostikken først
D Diagnostisk hysteroskopi
Alternativ dersom pipelleprøven var negativ/inkonklusiv, men her har du fått kreftdiagnosen
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Ei 21 år gammel kvinne bestiller seg time hos deg for å få tatt celleprøve fra livmorhalsen. Hun har en
kusine som nylig har fått påvist livmorhalskreft og er svært engstelig. Pasienten er frisk, bruker ingen
medisiner. Hun har regelmessige menstruasjoner, ingen spotblødning eller postkoital blødning. Du
gjør en gynekologisk undersøkelse. Du inspiserer livmorhalsen, det du ser er avbildet nedenfor.
Hva er det riktigst å gjøre videre?

A Ta cervixprøve til cytologisk undersøkelse og HPV-test
B Henvise pasienten til Avdeling for medisinsk genetikk for gentesting
C X Be henne bestille seg time for livmorhalsprøve om 4 år
Screeningprogrammet i Norge anbefaler screeningstart fra 25 år salder. HPV-infeksjon med
forbigående lette celleforandringer er svært vanlig hos unge kvinner, og en ønsker å ikke teste da
for å unngå overbehandling. Unødvendige inngrep på livmorhalsen vil kunne gi fare for
komplikasjoner seinere som spontanabort/for tidlig fødsel, vanskeliggjøre prøvetaking ol
D Henvise pasienten til gynekolog for kolposkopi
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Hva er den vanligste histologiske typen vulvacancer?
A
B
C
DX

Basalcellekarsinom
Adenokarsinom
Malignt melanom
Plateepitelkarsinom
Den klart hyppigste forma for vulvacancer
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En 31 år gammel kvinne har fått påvist patologisk cervixcytologi ("pap-smear"). Pasientens
cervixcytologi viste høy-gradig intraepitelial plateepitel lesjon (HSIL). Dette ble fulgt opp med
kolposkopi og biopsier fra cervix. Biopsiene viste også høygradig cervical intraepitelial neoplasi (CIN
III) hvorfor hun deretter fikk utført konisering. Hva er de mest typiske langtids komplikasjoner ved dette
inngrepet?
A
B
C

Urininkontinens og urinretensjon
Abcess og kronisk bekken infeksjon
Obstipasjon og avføringsinkontinens
konisering gir sjelden skade på sphinkter
D X Cervixinsuffisiens og cervixstenose
Ved fjerning av stor kon kan dette skade lukkemekanismen i cervix og føre til cx insuffisiens. Ved
postoperativ arrdannelse i cervical kanalen kan dette føre til stenose i cervix. etter
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Hvilket prevensjonsmiddel kan gi redusert beinmineraltetthet?
A
B
C
DX

Minipille
P-stav
Hormonspiral
P-sprøyte
https://www.felleskatalogen.no/medisin/depo-provera-pfizer-547876
Undervist på prevensjonsseminar
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Hvilken tilstand eller funn er ikke en vanlig årsak for uregelmessig vaginal blødning hos en jente på 17
år?
A

Polycystiske ovarier
Det er relativ vanlig med poycystiske ovarier hos unge kvinner.
B Ektropion
det er vanlig med stor ektropion (cylinderepitel fra cervikalkanalen) hos ungen kvinner.
C Cervisitt
Det er hyppig med cervisitt hos ungen, seksuell aktive kvinner
D X Cervixpolypp
Det er ikke vanlig med cervixpolypper hos unge kvinner
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Hva er det mest riktige om PCOS?
A De fleste kvinner med PCOS må ty til in vitro fertilisering for å få barn
B X Overvekt og PCOS øker risikoen for spontanabort
Både overvekt og PCOS hver for seg øker risikoen for spontanabort
C Kvinner med PCOS har oftere livmormissdannelser
D Ca 25% av alle kvinner med PCOS forblir barnløse, selv etter in vitro fertilisering (IVF
behandling).
000015ec771cc3d364
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En 23 år gammel kvinne kontakter deg som fastlege pga magesmerter av tre dagers varighet. Hun er
gravid med 16 ukers amenore og beskriver murrende smerter i nedre del av abdomen, litt lyserosa
utflod og samtidig hyppig vannlating. Du er også fastlege for hennes mor, som har gjennomgått
konisering for grov cervixdysplasi.
Urin-stix viser leukocytter 3+, nitritt+, dyrkes. Ved gynekologisk undersøkelse er cervix lukket og
makroskopisk upåfallende. Du ser ingen tegn til brunlig fluor eller frisk blødning. Ved bimanuell
palpasjon er uterus forstørret tilsvarende amenore og hun er lett palpasjonsøm over symfysen.
Hva er det riktigst å gjøre videre?

A

Henvise henne til poliklinisk ultralydundersøkelse hos gynekolog i løpet av ei uke
Ingen tegn til kraftig blødning.
B X Starte behandling av urinveisinfeksjon
Klassiske symptomer og funn på urinvegsinfeksjon i svangerskap.
C Ta cervixcytologi og HPV
Det er viktig å inspisere cervix også når kvinner er gravide. Hun er under alder for anbefalt
screening i Norge. Dersom man ser tegn til malignitet skal kvinna da henvises til gynekolog for
oppfølging som vil vurdere om det er nødvendig med biopsi.
D Henvise henne til gynekolog for ultralydundersøkelse samme dag
Ingen tegn til kraftig blødning.
000015ec771cc3d364

21
Hvorfor har mange klinikere vært skeptisk til å diagnostisere personlighetsforstyrrelser hos ungdom?
A

Fordi slik problematikk ikke kan diagnostiseres hos ungdom
I dag vet vi at med riktig behandling tidlig trenger ikke en personlighetsforstyrrelse å være en
livslang lidelse. Tidligere tenkte man at det var en kronisk lidelse uten nytte av behandling.
Derimot tenkte man at ved å ikke diagnostisere personlighetsforstyrrelse, kunne vanskene
normaliseres i utviklingen.
B Fordi slik problematikk først utvikles i voksen alder
I dag vet vi at med riktig behandling tidlig trenger ikke en personlighetsforstyrrelse å være en
livslang lidelse. Tidligere tenkte man at det var en kronisk lidelse uten nytte av behandling.
Derimot tenkte man at ved å ikke diagnostisere personlighetsforstyrrelse, kunne vanskene
normaliseres i utviklingen.
C Fordi det ikke finnes god behandling for barn og unge med slik problematikk
I dag vet vi at med riktig behandling tidlig trenger ikke en personlighetsforstyrrelse å være en
livslang lidelse. Tidligere tenkte man at det var en kronisk lidelse uten nytte av behandling.
Derimot tenkte man at ved å ikke diagnostisere personlighetsforstyrrelse, kunne vanskene
normaliseres i utviklingen.
D X Fordi ungdom fortsatt er i utvikling og man har tenkt at risikoen for å patologisere normalutvikling
er for stor.
I dag vet vi at med riktig behandling tidlig trenger ikke en personlighetsforstyrrelse å være en
livslang lidelse. Tidligere tenkte man at det var en kronisk lidelse uten nytte av behandling.
Derimot tenkte man at ved å ikke diagnostisere personlighetsforstyrrelse, kunne vanskene
normaliseres i utviklingen.
000015ec771cc3d364

-8-

22
Alvorlige atferdsvansker («Conduct disorder») hos 4 til 8 år gamle barn representerer et betydelig
risiko for kriminalitet som voksen.
Hvilket behandlingstiltak er mest virksom?
A X Et manualbasert strukturert intervensjonsprogram for barn og foreldre, skoler og barnehager slik
som f.eks. «De Utrolige Årene»
De utrolige årene (DUÅ) er en dokumentert programserie for å hjelpe barn med atferds- og
sosiale vansker og deres familier. DUÅ tilbyr opplæring innen utviklingsstøttende, forebyggende
og behandlende tiltak for barn, deres familier, skoler, SFO/AKS og barnehager. Av de fire
alternativene i oppgaven er det det som er mest virksom.
B Veiledning fra den kommunale barnevernstjenesten til foreldre om hvordan de skal sette grenser
for barna.
Det er riktig at barneverntjenesten bør være en samarbeidspartner når det gjelder barn med
alvorlige atferdsforstyrrelser, og at veiledning til foreldre er generelt et tiltak som blir ofte brukt fra
barnevernstjenesten. Men dette tiltak har mindre dokumentert effekt enn programmer som f. eks.
DUÅ når det gjelder alvorlige atferdsforstyrrelser hos barn.
C Et manualbasert strukturer intervensjonsprogram til barn som er basert på kognitiv atferdsterapi
som f.eks. «Coping Cat».
Det er riktig at det som er dokumentert for å være mest virksom mot alvorlige atferdsforstyrrelser
hos barn er manualbaserte strukturerte intervensjonsprogrammer, men «Coping Cat» er ikke
utviklet for atferdsvansker, men ulike typer angst som barn kan ha.
D Veiledning fra barnepsykiatrien til tjenester som barnevern, pedagogisk psykologisk tjeneste,
helsesøster og skolen.
Veiledning fra barnepsykiatrien til ulike kommunale tjenester kan være meningsfylt og være et
supplement når det gjelder barn 4-8 år med alvorlige atferdsforstyrrelser. Men i oppgaven spørres
det etter hvilket tiltak som er mest virksomme, og det er strukturerte programmer slik som «De
Utrolige Årene» som har dokumentert best effekt.
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Hvorfor er barn med ADHD sårbare for utvikling av tilknytningsforstyrrelse?
A

Tilknytningsforstyrrelse er en del av en forstyrret hjerneutvikling
Både foreldre og barn påvirker samspill og utvikling av tilknytningsforstyrrelse. Barn med ADHD
er mer krevende, og statistisk har foreldre med ADHD flere belastninger, inkludert biologisk
disponibel for nevropsykiatriske vansker og sosiale forhold. Tilknytningsforstyrrelse regnes ikke
som en medfødt lidelse.
B Foreldre til barn med ADHD har en dårligere omsorgsevne
Både foreldre og barn påvirker samspill og utvikling av tilknytningsforstyrrelse. Barn med ADHD
er mer krevende, og statistisk har foreldre med ADHD flere belastninger, inkludert biologisk
disponibel for nevropsykiatriske vansker og sosiale forhold. Tilknytningsforstyrrelse regnes ikke
som en medfødt lidelse.
C X Barn med ADHD er krevende barn og det er økt risiko for belastning hos foreldre til barn med
ADHD
Både foreldre og barn påvirker samspill og utvikling av tilknytningsforstyrrelse. Barn med ADHD
er mer krevende, og statistisk har foreldre med ADHD flere belastninger, inkludert biologisk
disponibel for nevropsykiatriske vansker og sosiale forhold. Tilknytningsforstyrrelse regnes ikke
som en medfødt lidelse.
D Barn med ADHD er krevende barn
Både foreldre og barn påvirker samspill og utvikling av tilknytningsforstyrrelse. Barn med ADHD
er mer krevende, og statistisk har foreldre med ADHD flere belastninger, inkludert biologisk
disponibel for nevropsykiatriske vansker og sosiale forhold. Tilknytningsforstyrrelse regnes ikke
som en medfødt lidelse.
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Johanna 16 år, "Før jeg fylte 16 prøvde jeg hasj for første gang. Venner fortalte at det ville hjelpe meg
å slappe av og konsentrere meg etter at jeg begynte på videregående skole. Det hjalp første halvåret,
men etterhvert begynte jeg å glemme ting og stresse mer. Røykinga økte på utover våren, og ble
eneste måten jeg kunne slappe av og ha det gøy. Skolen gikk dårligere og jeg strøyk i to fag til våren.
Mamma hadde lagt merke til de røde øynene mine, og den dårlige formen, og trodde jeg var syk. Hun
tok meg med til fastlegen som forsto sammenhengen. Hva gjør du som fastlege:
A X Ta opp problemet med Johanna og forklare at mor må bli informert for å kunne skaffe mer hjelp
Pasienten er 16 år og bruker hasj på en måte som kan gi helseskade og har negativ påvirkning
på utviklingen hennes.
Fordi hun er 16 år vil en vurdere individuell oppfølging utan endring i ytre rammer som
utilstrekkelig til å påvirke endring. Hun er også 16 år og har egne pasientrettighetre og krav på
taushetsplikt. Taushetsplikten er begrenset der det er fare for helseskade, men en varsling til
foreldre og system uten samtykke, kan bli vanskelig for tillitten framover.
Å informere pasienten om at hun trenger hjelp fra familie og system for å klare seg bedre, bruker
å føre fram og gi tilgang til effektive intervensjoner.
Pasienten kan ha nytte av tverrfaglig spesialisert rusbehandling, men tiltak i primærhelsetjenesten
bør prøvest først.
B Alarmere foreldre, skole og helsesøster
Pasienten er 16 år og bruker hasj på en måte som kan gi helseskade og har negativ påvirkning
på utviklingen hennes.
Fordi hun er 16 år vil en vurdere individuell oppfølging utan endring i ytre rammer som
utilstrekkelig til å påvirke endring. Hun er også 16 år og har egne pasientrettighetre og krav på
taushetsplikt. Taushetsplikten er begrenset der det er fare for helseskade, men en varsling til
foreldre og system uten samtykke, kan bli vanskelig for tillitten framover.
Å informere pasienten om at hun trenger hjelp fra familie og system for å klare seg bedre, bruker
å føre fram og gi tilgang til effektive intervensjoner.
Pasienten kan ha nytte av tverrfaglig spesialisert rusbehandling, men tiltak i primærhelsetjenesten
bør prøvest først.
C Henvise pasienten til tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Pasienten er 16 år og bruker hasj på en måte som kan gi helseskade og har negativ påvirkning
på utviklingen hennes.
Fordi hun er 16 år vil en vurdere individuell oppfølging utan endring i ytre rammer som
utilstrekkelig til å påvirke endring. Hun er også 16 år og har egne pasientrettighetre og krav på
taushetsplikt. Taushetsplikten er begrenset der det er fare for helseskade, men en varsling til
foreldre og system uten samtykke, kan bli vanskelig for tillitten framover.
Å informere pasienten om at hun trenger hjelp fra familie og system for å klare seg bedre, bruker
å føre fram og gi tilgang til effektive intervensjoner.
Pasienten kan ha nytte av tverrfaglig spesialisert rusbehandling, men tiltak i primærhelsetjenesten
bør prøvest først.
D Planlegger flere indivdiuelle timer for Johanna
Pasienten er 16 år og bruker hasj på en måte som kan gi helseskade og har negativ påvirkning
på utviklingen hennes.
Fordi hun er 16 år vil en vurdere individuell oppfølging utan endring i ytre rammer som
utilstrekkelig til å påvirke endring. Hun er også 16 år og har egne pasientrettighetre og krav på
taushetsplikt. Taushetsplikten er begrenset der det er fare for helseskade, men en varsling til
foreldre og system uten samtykke, kan bli vanskelig for tillitten framover.
Å informere pasienten om at hun trenger hjelp fra familie og system for å klare seg bedre, bruker
å føre fram og gi tilgang til effektive intervensjoner.
Pasienten kan ha nytte av tverrfaglig spesialisert rusbehandling, men tiltak i primærhelsetjenesten
bør prøvest først.
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Disorganisert tilknytning predikerer utvikling av sosiale og atferdsmessige problem hos barnet. Er
denne påstanden riktig?
A

Nei, sosial og atferdsmessig utvikling påvirkes ikke av tilknytningsmønster
Disorganisert tilknytningsmønster fører ikke uunngåelig til senere vansker. Utvikling av slike
vansker kan være et resultat av flere risikofaktorer der disorganisert tilknytningsmønster er en av
dem.
B Både ja og nei. Disorganisert tilknytning predikerer sosiale problem, men påvirker ikke
atferdsmessig utvikling hos barn
Disorganisert tilknytningsmønster fører ikke uunngåelig til senere vansker. Utvikling av slike
vansker kan være et resultat av flere risikofaktorer der disorganisert tilknytningsmønster er en av
dem.
C X Ja, disorganisert tilknytningsmønster er en lav-moderat prediktor for utvikling av sosiale og
atferdsmessige vansker
Disorganisert tilknytningsmønster fører ikke uunngåelig til senere vansker. Utvikling av slike
vansker kan være et resultat av flere risikofaktorer der disorganisert tilknytningsmønster er en av
dem.
D Ja, disorganisert tilknytningsmønster er en sterk prediktor for psykopatologi hos barn
Disorganisert tilknytningsmønster fører ikke uunngåelig til senere vansker. Utvikling av slike
vansker kan være et resultat av flere risikofaktorer der disorganisert tilknytningsmønster er en av
dem.
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Du er fastlege. Jente på 14 år og hennes mor kommer til deg på legetime. Mor er bekymret fordi jenta
ikke lenger vil ikke spise sammen med resten av familien, og menstruasjonen har blitt uregelmessig
etter tidligere å ha vært regelmessig. Hun vil spise alene, nekter å spise saus, pasta, ris, smør og
fettholdig mat. Hun har hatt et vekttap på 5 kg de siste 3 månedene. I tillegg har hun trent mer, og blir
svært sint om hun ikke får trene. Jenta mener foreldrene overdriver sin bekymring, da hun ikke kaster
opp, er sprek og spiser mer sunt. Mener selv hun er for kraftig, og ønsker seg tynnere lår. Ved
undersøkelse finner du følgende: BT 90/60, puls 50 bløt men regelmessig, høyde 160 cm, 40 kg,
tilsvarer under 10 percentil/høyden. Normale blodprøver.
Hvilken videre utredning og behandling mener du er mest riktig?
A X Anamnese, utvidete blodprøver, kartlegge kosthold og treningsmønster, og samtidig henvise
henne til spesialisthelsetjenesten (BUP, Barne-og ungdomspsykiatri) for behandling.
En mer grundig kartlegging av utviklingshistorien og nåværende status er viktig for din vurdering,
og forløpet og somatisk status er såpass alvorlig. Du har mistanke om spiseforstyrrelse, og
henviser til spesialisthelsetjenesten (Barne-og ungdomspykiatri) for oppfølging. Det er viktig å
komme i gang raskt med behandling, derfor bør henvisning sendes umiddelbart. Hun har hatt
stort vekttap hittil, og er selv uenig i at hun trenger å øke næringsinntaket. Sannsynligvis kan man
forvente ytterligere vektnedgang dersom behandlingen ikke kommer i gang umiddelbart. Det er
mulig at kontroll om et par uker kan være riktig løsning, men ikke optimal. Avventende holdning
og det å la pasienten selv velge hva hun vil spise, er i strid med anbefalt behandling for
spiseforstyrrelse.
B Du oppfordrer foreldrene til å la jenta spise det hun ønsker, for å se om hun vil spise måltider med
resten av familien og dempe konfliktnivået i familien.
C Siden pasienten opplever at hun er frisk og fremstår i god allmenntilstand, men ikke motivert for
behandling, er det ikke hensiktsmessig med ytterligere tiltak nå. Du oppfordrer tydelig mor og
pasient til å ta kontakt ved forverring/økt bekymring.
D Siden vekttapet har skjedd gradvis over flere måneder og hun fremstår i god allmenntilstand, er
det forsvarlig å avtale kontroll om et par ukers tid. Du oppfordrer til økt næringsinntak inntil neste
kontroll.
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Du er fastlege. Jente på 14 år og hennes mor kommer til deg på legetime. Mor er bekymret fordi jenta
ikke lenger vil ikke spise sammen med resten av familien, og menstruasjonen er uregelmessig. Hun vil
spise alene, nekter å spise saus, pasta, ris, smør og fettholdig mat. I tillegg trener hun mer, og blir
svært sint om hun ikke får trene. Jenta mener foreldrene overdriver sin bekymring, da hun ikke kaster
opp, er sprek og spiser mer sunt. Mener selv hun er for kraftig, og ønsker seg tynnere lår. Ved
undersøkelse finner du følgende: BT 90/60, puls 80 bløt men regelmessig, høyde 160 cm, 40 kg,
tilsvarer under 10 percentil/høyden. Normale blodprøver. Hvilken diagnose er mest sannsynlig?
A Bulimia nervosa
B Anorexia nervosa
C X Atypisk anorexia nervosa
Pasienten har utviklet tydelig spisevegring, fettfobi, overtrener og har forstyrret kroppsbilde.
Menstruasjonen er uregelmessig, men hun har ikke sekundær amenore. Riktig svar b) Atypisk
anorexia nervosa. Hun har ikke symptomer på bulimia nervosa eller overspisingslidelse; hun
kaster ikke opp og overspiser ikke.
D Overspisingslidelse
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Noen foreldreveiledningsprogram har vist god effekt på disorganisert tilknytningsmønster hos barn.
Noen av kjernekomponentene i slike program er:
A

Ha fokus på kvalitetstid med barnet ved å leke og stimulere til å være sosial
Å gi barnet trøst, omsorg og hjelp til emosjonsregulering er noen av flere kjernekomponenter i
effektive foreldreveiledningsprogram. Alternativ b og d er også viktige foreldreoppgaver, men er
ikke identifisert som kjerneelementer i foreldreveiledningsprogrammer. Barn som har opplevd
traumatiske hendelser trenger hjelp til å forstå både hendelsene og egne og andres reaksjoner.
Alternativ c må derfor regnes som direkte feil.
B Hjelp barnet å utvikle gode læringsstrategier for å stimulere bedre skoleprestasjoner
Å gi barnet trøst, omsorg og hjelp til emosjonsregulering er noen av flere kjernekomponenter i
effektive foreldreveiledningsprogram. Alternativ b og d er også viktige foreldreoppgaver, men er
ikke identifisert som kjerneelementer i foreldreveiledningsprogrammer. Barn som har opplevd
traumatiske hendelser trenger hjelp til å forstå både hendelsene og egne og andres reaksjoner.
Alternativ c må derfor regnes som direkte feil.
C X Gi trøst og omsorg, og vær sammen med barnet når det har vanskelige følelser
Å gi barnet trøst, omsorg og hjelp til emosjonsregulering er noen av flere kjernekomponenter i
effektive foreldreveiledningsprogram. Alternativ b og d er også viktige foreldreoppgaver, men er
ikke identifisert som kjerneelementer i foreldreveiledningsprogrammer. Barn som har opplevd
traumatiske hendelser trenger hjelp til å forstå både hendelsene og egne og andres reaksjoner.
Alternativ c må derfor regnes som direkte feil.
D Lær barnet strategier for å ikke tenke på traumatiske minner
Å gi barnet trøst, omsorg og hjelp til emosjonsregulering er noen av flere kjernekomponenter i
effektive foreldreveiledningsprogram. Alternativ b og d er også viktige foreldreoppgaver, men er
ikke identifisert som kjerneelementer i foreldreveiledningsprogrammer. Barn som har opplevd
traumatiske hendelser trenger hjelp til å forstå både hendelsene og egne og andres reaksjoner.
Alternativ c må derfor regnes som direkte feil.
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En mor kommer sammen med sin 5 år gamle gutt til deg som allmennlege Hun er fortvilet over
hvordan sønn har det i barnehagen. Hun opplever han som en meget smart gutt, hun nevner at han
kan mer om verdensrommet enn det hun gjør, og at han allerede har lært seg å lese. Hun sier at det
fungerer godt hjemme, han er en veldig snill gutt som er opptatt med sine ting, og krever lite
aktivisering av foreldre. Hun sier at de som familie liker å ha faste rutiner, og sjelden har besøk
hjemme. Hun sier det blir veldig vanskelig når de skal ut av huset, at han er fastlåst i sin aktivitet.
Videre har barnehagen meldt om bekymring rundt mye sinne og konflikter hvis han ikke får gjøre det
han ønsker, og at han ikke deltar i leken med andre barn. Gutten leser i en bok mens mor snakker.
Han deltar ikke i samtalen, og gir ikke blikk-kontakt. Han forteller plutselig høyt og monotont om miniplaneten Pluto, men virker ikke interessert i hva du eller mor tenker rundt dette. Du mistenker
autismespekterforstyrrelse. Hvilken behandling er anbefalt?
A

Skjerme barnet for kontakt med omverden
Forskning viser at det det er nyttig med god tilrettelegging for barnet. For å få til god tilrettelegging
er det nødvendig at alle som møter barnet har en god forståelse av vanskene. Medikamentell
behandling kan gis som tilleggsbehandling ved store atferdsvansker/ sinneproblemer. Det er
omgivelsene som må tilpasse seg barnet. Tilrettelegging betyr å gjøre hverdagen forutsigbar med
en overkommelig tilpasning til andre. Skjerming er ikke et alenetiltak
B Medikamentell behandling
Forskning viser at det det er nyttig med god tilrettelegging for barnet. For å få til god tilrettelegging
er det nødvendig at alle som møter barnet har en god forståelse av vanskene. Medikamentell
behandling kan gis som tilleggsbehandling ved store atferdsvansker/ sinneproblemer. Det er
omgivelsene som må tilpasse seg barnet. Tilrettelegging betyr å gjøre hverdagen forutsigbar med
en overkommelig tilpasning til andre. Skjerming er ikke et alenetiltak
C Individuell psykoterapi av barnet for å øke tilpasning til andre
Forskning viser at det det er nyttig med god tilrettelegging for barnet. For å få til god tilrettelegging
er det nødvendig at alle som møter barnet har en god forståelse av vanskene. Medikamentell
behandling kan gis som tilleggsbehandling ved store atferdsvansker/ sinneproblemer. Det er
omgivelsene som må tilpasse seg barnet. Tilrettelegging betyr å gjøre hverdagen forutsigbar med
en overkommelig tilpasning til andre. Skjerming er ikke et alenetiltak
D X Psykoedukasjon og tilrettelegging for barnet til alle som møter barnet
Forskning viser at det det er nyttig med god tilrettelegging for barnet. For å få til god tilrettelegging
er det nødvendig at alle som møter barnet har en god forståelse av vanskene. Medikamentell
behandling kan gis som tilleggsbehandling ved store atferdsvansker/ sinneproblemer. Det er
omgivelsene som må tilpasse seg barnet. Tilrettelegging betyr å gjøre hverdagen forutsigbar med
en overkommelig tilpasning til andre. Skjerming er ikke et alenetiltak
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Du vurderer det nødvendig å legge inn en gutt i en akuttpsykiatrisk døgnenhet for ungdom. Pasienten
bor i fosterhjem, plassert etter § 4-4 i barnevernsloven hvor foreldrene frivillig har gått med på
plassering i fosterhjem som hjelpetiltak uten omsorgsovertakelse. Pasienten er 15 år og motsetter seg
innleggelse, men fosterforeldrene, biologiske foreldre og ansvarlig i barnevernstjenesten ser behovet
og ønsker det skal skje. Hvem må samtykke til innleggelsen?
A

Fosterforeldrene må samtykke siden han bor hos dem.
Fosterforeldre utøver daglig omsorg, men sitter ikke med omsorgsansvaret. Det er hos de
biologiske foreldrene.
B X Du må innhente samtykke fra guttens biologiske foreldre, siden det ikke har vært
omsorgsovertakelse.
Lov om pasient- og brukerrettigheter sier følgende om samtykke på vegne av barn:
§ 4-4. Samtykke på vegne av barn
Foreldrene eller andre som har foreldreansvaret har rett til å samtykke til helsehjelp for pasienter
under 16 år. …
Har barneverntjenesten overtatt omsorgen for et barn under 16 år etter barnevernloven § 4-6
andre ledd, § 4-8 eller § 4-12, har barneverntjenesten rett til å samtykke til helsehjelp.
Man må innhente samtykke fra biologiske foreldre siden de ikke er fratatt omsorgen for gutten,
men frivillig har plassert ham i fosterhjem. Barnevernstjenesten har ikke overtatt omsorgen (det
skjer ved §§ 4-6, 4-8 eller 4-12) men har kun fattet vedtak om hjelpetiltak etter § 4-4.
C Ansvarlig i barnevernstjenesten må samtykke pga. at denne er ansvarlig for hjelpetiltaket med
fosterhjemsplasseringen.
Ansvarlig i barnevernstjenesten samtykker kun til innleggelse dersom de har overtatt omsorgen
for barnet/ungdommen, noe de ikke har gjort i denne saken.
D Du må tvangsinnlegge gutten dersom han ikke samtykker, siden han er 15 år og helserettslig
myndig.
Helserettslig myndighetsalder er 16 år, og siden gutten er under 16 år er det foreldre/foresatte/
omsorgsansvarlige som samtykker til helsehjelp.
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Du er fastlege for en gutt på 6 år som har begynt i 1. klasse. Du kjenner familien og gutten godt, og har
allerede henvist han til BUP pga. mistanke om ADHD. En dag blir du oppringt av helsesykepleier på
skolen, som forteller at gutten har store atferdsproblemer og havner lett i konflikt med andre barn.
Dagen før hadde gutten slått en annen gutt og ble tatt til side av læreren. I den forbindelse begynte
han å gråte og sa at "læreren ikke måtte si det til foreldrene, da ville han få juling". Helsesykepleieren
ønsker hjelp til å håndtere dette. Hva er mest riktig i denne situasjonen?
A X Du ringer barnevernstjenesten med bekymringsmelding, uten at du varsler foreldrene på forhånd.
Dersom det er mistanke om vold eller seksuelle overgrep, er det viktig å snakke med Barnevernet
før foreldre informeres.
B Du ringer gutten mor som du også er fastlege for, og forteller hva gutten har sagt.
Her setter du gutten i en risikosituasjon
C Du ber helsesykepleier om å kalle inn foreldrene for å informere om guttens problemer og hva
han har sagt.
Dette vil sette gutten i en risikosituasjon.
D Du ringer inntaksteamet i BUP og ber om at gutten blir prioritert til snarlig inntak.
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Du er lege på helsestasjon. En gutt kommer på 1-års kontroll. Du undersøker skrotum og finner en
testikkel på venstre side, men ingen på høyre. Hva gjør du?
A X Du mistenker testikkelretensjon. Du undersøker lysken for å kjenne om du funner en testikkel der.
Uansett funn, henviser du til urolog eller barnekirurg for vurdering.
Suspekt på testikkelretensjon og dette skal henvises
B Beroliger foreldrene med at testikkelen vil komme ned i skortum etterhvert
C Konkluderer med at gutten mangler en testikkel og ber foreldrene kontakte urolog når gutten er
ferdig utvokst med tanke på testikkelprotese
D Du mistenker testikkelretensjon. Du undersøker lysken, men kjenner ingen sikker testikkel der. Du
konkluderer med at gutten mangler en testikkel og gjør ingen videre tiltak
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Et fire uker gammelt barn blir lagt inn med spørsmål om pylorusstenose. Hvilken av disse påstandene
hjelper deg best med å avklare diagnosen?
A

Fører som regel til hypokloremisk metabolsk acidose
Man finner ofte hypokloremisk metabolsk alkalose, ikke acidose
B Diagnostiseres som regel best med røntgen oversikt abdomen
Man ser ikke pylorusstenose ved hjelp av rtg oversikt abdomen
C X Diagnostiseres som regel best med ultralyd abdomen
Ultralyd abdomen viser en forstørret pylorus hvis den er tilstede
D Presenterer seg som regel med gallefarget sprutbrekning
Sprutbrekning pga pylorusstenose kommer fra ventrikkelen og blir derfor ikke gallefarget
000015ec771cc3d364

34
Et foreldrepar med en 2 måneder gammel gutt kommer på din legevakt. Gutten har hele dagen vært
slapp og urolig. Han kaster opp og oppkastet har grønn farge. Buken er utspilt. Han hadde avføring
dagen før, men i dag har ikke foreldrene observert hverken avføring eller flatus. Hvilken tilstand
mistenker du?
A Du mistenker forstoppelse og anbefaler foreldrene å gi barnet et klyster
B X Du mistenker tarmobstruksjon, for eksempel malrotasjonsvolvolus. Du henviser ham til nærmeste
sykehus med barnekirurgisk kompetanse.
Klassisk sykehistorie
C Du mistenker gastroenteritt og henviser til pediatrisk avdeling for væskebehandling
D Du mistenker melkeallergi og henviser til elektiv utredning hos barnelege
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En 1 måned gammel gutt kommer med sine foreldre på legevakten. Gutten er slapp og dårlig. Det
virker som han har takvise magesmerter der han gråter utrøstelig og trekker beina opp mot magen.
Mor viser en bleie med litt slim og blod i. Hva mistenker du og gjør videre?
A
B
C
DX

Du mistenker enterocolitt og henviser til pediatrisk avdeling
Du mistenker gastroenteritt og anbefaler godt væskeinntak
Du mistenker akutt forstoppelse og gir gutten et Microlax-klyster
Du mistenker invaginasjon og henviser ham som øyeblikkelig hjelp til kirurgisk avdeling
Klassisk sykehistorie
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En mor og hennes 12 måneder gamle barn kommer til en sjekk hos deg på fastlegekontoret da de
nylig har flyttet hit som flyktninger fra en sentralafrikansk land. Gutten har vært rimelig frisk hele livet,
fullammes fortsatt og vokser rimelig bra. Mor sier likevel at han har blitt litt blek i det siste og ettersom
han også i to dager har hatt lett feber, hoste og rennende nese ble det tatt en hematologisk status med
eneste funn en lav Hb på 8.8 g/dL (ref. 10.5-13.1).
Hva er mest sannsynlig årsaken til anemien?
A X jernmangel
Riktig. Ved fravær av annen informasjon er jernmangel vanligste årsak til anemi, uansett hvor i
verden de kommer fra. Her er det også fullamming som et hint da det fra iallefall 6 måneders
alder må tilføres jern i kosten for å sikre nok.
B sigdcellesykdom
C malariasykdom
D G6PD-mangel
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En 11 år gammel frisk jente kommer med mor til fastlegekontoret da hun nå har fått sin første
menstruasjon. Det er snart to år siden hun begynte å få brystvekst. Hun har siden 3 års alder vokst
rundt 50-percentilen (tilsvarer 167cm i voksen alder) for lengde sett opp mot alder og i dag er hun rett i
underkant av 90-percentilen med sine 154cm.
Hva er sannsynligvis riktig om jenta sin lengde i voksen alder?
A
B
C
DX

hun kommer til å ende opp over 90-percentilen (tilsvarer over 175 cm)
hun kommer til å ende opp et par cm rundt 75-percentilen (tilsvarer mellom 169 og 173 cm)
hun kommer til å ende opp et par cm rundt 50-percentilen (tilsvarer mellom 165 og 169 cm)
hun kommer til å ende opp under 25-percentilen (tilsvarer under 163 cm)
hun er tidlig i pubertet (snitt menarke underkant av 13,5år) og vil da i grunn tape år med
barndomsvekst før vekstsonene lukkes etter endt pubertet. Tidlig pubertetsspurt forklarer at hun
nå lå høyere enn tidligere (på nær 90-percentil). Det er vanlig å vokse bare ca 5-8 cm etter
menarke.
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Malin ble født vaginalt en uke før termin. Undersøkelse av barnelege andre levedag var normal, og
mor og barn ble utskrevet etter 48 timer på barsel. En uke etter hjemreise får Malin feber på 38,9
grader og moren ringer til legevakten i kommunen. Malin har hatt våte bleier men er svært slapp. Det
er 4 timers reisevei til nærmeste sykehus.
Hvilket tiltak er riktig å iverksette?
A

Be mor gi paracet mot feberen og ta med barnet til legevakten neste dag hvis feberen ikke har
gått ned
Barn med feber under en måneds alder skal undersøkes av lege
B Bestille røntgen thorax og ultralyd caput på nærmeste sykehus og be mor ta med Malin dit
Med fire timers reisevei skal et så lite barn vurderes klinisk av lege før transport. UL caput har
ingen rolle i den akutte utredningen.
C Sende en e-resept på Penicillin til nærmeste apotek og be mor hente ut medisin og starte
behandling samme dag
D X Be mor ta med Malin til legevakten for en klinisk vurdering
Så små barn med feber skal undersøkes klinisk av lege samme dag
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Et foreldrepar kommer på legevakten med en 1 måned gammel gutt. I går så de en kul i høyre lyske.
Den var da myk og kunne trykkes tilbake. I dag er den hard, rød og øm. De får ikke dyttet den inn.
Gutten har ikke hatt avføring i dag. Hva gjør du?
A Du mistenker tumor og henviser til utredning hos pediater.
B X Henviser til kirurg som øyeblikkelig hjelp på mistanke om inkarserert lyskebrokk
Klassisk sykehistorie
C Du mistenker hoven lymfeknute på grunn av viral infeksjon. Du sender de hjem og forventer at det
går over.
D Du mistenker abscess og inciderer den i lokalbedøvelse
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En gutt født til termin av friske foreldre etter et normalt svangerskap veier 3550 g ved fødselen. Han er
foreldrenes første barn. På dag tre etter fødselen veier gutten 3350g, og moren har da begynt å
produsere brystmelk. Ved undersøkelse er gutten litt slapp og gul på huden og sclera.
Hvilken blodprøver skal tas av barnet med tanke på behandling og mulig årsak?
A

Infeksjonsstatus og syre/base
Dette vil ikke gi informasjon om hvorvidt gulstotten skal behandles.
B X Total bilirubin, Coombs test, ABO og Rhesus
Dette vil gi informasjon både om hvorvidt gulsotten skal behandles og om en uforllikelighet er
mulig årsak til gulstotten.
C Konjugert og ukonjugert bilirubin
Ikke indisert å ta konjugert bilirubin så tidlig
D Hemoglobin, leukocytter og trombocytter
Kun hematologi vil ikke gi informasjon om gulsotten sakl behandles
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Ei fire år gammel jente som nå veier 15 kg kommer til deg som lege i et barnemottak akutt syk og
virker dehydrert. Hun legges inn og gis iv. væske da hun ikke holder på noe selv og er i redusert
allmenntilstand. Hun fortsetter å kaste opp under innleggelsen like mye som dagen før, nemlig 5
oppkast, i tillegg til 4 diareer per døgn, og hun har hatt vedvarende feber rundt 38,5 grader Celcius.
Hun veide ca 16kg nylig.
Hva burde det blitt gitt av væske totalt de første 24 timer?
A 1500-1800 ml
B 2500-2800 ml
C X 3000-3300 ml
Riktig. Deficit ca 1kg = 1000ml. Basalbehov 16kg (100ml x 10kg + 50ml x 6kg)= 1300ml.
Pågående tap: 10% av basalbehov pr grad temperatur over 37.5= 130ml. Oppkast 5x (2ml+16kg)
= 160ml. Diarre 4x (10ml x 16kg)= 640ml. Totalt gir dette 3230ml. uansett om en ikke husker all
dekning av tap er basal+deficit 2300 og en har pågående tap og feber.
D 2000-2300 ml
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Ei jente på 6 år kommer til deg på legekontoret fordi foreldrene synes venninnene hennes vokser
raskere enn hun. Du ser at hun har gått fra å ligge mellom 50-75 percentil i lengde ved siste måling
ved 4 års alder til nå å ligge rett under 25-percentilen etter å ha vokst 8 cm på de to årene. Målhøyde
ut fra foreldre er 170 +- 9cm (tilsvarer fra mellom 10-25percentil og opp til ca 97-percentil).
Hva er riktig utsagn om jenta sin vekst?
A X Patologisk vekst og hastighet for aldersgruppen
Riktig. Veksthastigheten er for lav for aldersgruppen kombinert med at hun har krysset en
percentilkanal, hvilket ikke er lov i denne aldersgruppen, uavhengig om hun fortsatt ligger innenfor
genetisk potensial jfr. målhøyden ut fra foreldres høyde.
B Normal vekst og hastighet for aldersgruppen
C Patologisk vekst ettersom hun også ligger i ytterkant av målhøyde ut fra foreldre
D Normal vekst da hun ligger innenfor målhøyde ut fra foreldre
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6 uker gammel gutt innlegges med feber og dårlig allmentilstand som har vart i et døgn. Man
diagnostiserer en urinveisinfeksjon med høy CRP og oppvekst av enterokokker i urinen. Han
behandles med antibiotika og kommer seg bra. Som ledd i utredningen gjøres først en
ultralydundersøkelse som viser utvidelse av ureteres og nyrebekken bilateralt samt halvfylt urinblære.
Hvilken undersøkelse bør dernest rekvireres?
A X Røntgen miksjonscystografi
Når ultralyd viser bilateralt utvidede urinveier - må man sikre seg at det ikke er avløpshinder ved å
gjøre miksjonscystografi og spesielt utelukke uretral klaff
B DMSA-skanning av nyrene
Kan være aktuell senere for å se på funksjonsfordeling mellom nyrene og tegn til nedsatt
perfusjon (nyre arr etter infeksjon)
C Ny ultralyd urinveier (kontroll)
Kan bli aktuell senere i oppfølgingen
D MRI av nyrer og urinveier
Er ikke førstevalg for å undersøke for uretral klaff
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En lav IQ score brukes for å diagnostisere psykisk utviklingshemming. Men en slik diagnose har
vidtrekkende konsekvenser for enkeltindividet. Lav IQ score er ikke tilstrekkelig for å sette diagnosen.
Hvilket av disse tilleggskriteriene er nødvendig for å diagnostisere psykisk utviklingshemming?
A Behov for ekstra pedagogisk oppfølging i barnehage og skole
B X Mangelfull adaptiv atferd ut fra alder
kriterie for å ha psykisk utviklingshemming er at ens funksjon i dagliglivet ikke er aldersadekvat.
C Atferdsavvik
D Forsinket motorikk
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13 måneder gammel gutt som nylig har begynt i barnehage kommer på legevakten etter et anfall med
bevissthetstap, blikkdeviasjon, tilstivning i kroppen, pustestans og perioral cyanose. Varighet ca 1-2
minutter. Etterpå var han sløv og trøtt i ca 10 minutter, før han kviknet til igjen og responderte som
normalt. Foreldre forteller at han har vært forkjølet i 3 dager, har tatt seg til øret og vært sutrete og
kjentes litt varm ut i dag. Ved undersøkelse på legevakten måles temperatur 39.2, og ved otoskopi ses
injisert trommehinne på venstre øre. Han er snørrete, sutrete og vegrer seg mot undersøkelse, men
vurderes som våken og adekvat nevrologisk, ingen nakkestivhet. CRP 45 (ref.omr. <5). Blodsukker 4.0
(ref.omr. 4.0-6.0 mmol/L)
Hva bør legevaktslegen gjøre?
A

Henvise til nærmeste barneavdeling for innleggelse etter febrilt krampeanfall for observasjon, og
evt videre utredning for å utelukke meningitt
B Henvise til poliklinisk EEG med mistanke om epilepsi
C Gi Stesolid rektalvæske på legevakten for å forebygge flere anfall da han fortsatt har feber
D X Gi febernedsettende/smertestillende mot ørebetennelse og informasjon om feberkramper
Dette barnet har hatt et ukomplisert feberkrampeanfall på bakgrunn av en sannsynlig viral øvre
luftveisinfeksjon/ørebetennelse. Det er viktig å utelukke intrakraniell infeksjon. Barnet beskrives
som våkent og reagerer adekvat, ørebetennelse og forkjølelse er sannsynlig årsak til feber, med
lett forhøyet CRP og normalt blodsukker. Det er ingen nakkestivhet og det er lav sannsynlighet for
meningitt eller annen alvorlig bakenforliggende sykdom.
Feberkramper er vanlige mellom 6 måneder - 5 års alder. De fleste feberkrampeanfall går raskt
over og trenger ingen ytterligere behandling, og kan vanligvis håndteres i primærhelsetjenesten.
Det er vanligvis ikke nødvendig med EEG etter enkle feberkrampeanfall, men bør vurderes etter
komplekse feberkrampeanfall, dvs langvarige anfall (>15 minutter), fokale anfall/fokal anfallsstart
og/eller flere enn ett anfall per 24 timer. Billeddiagnostikk vurderes ved vedvarende
bevissthetspåvirkning eller fokalnevrologiske utfall. Behov for innleggelse må vurderes individuelt,
for eksempel ved kompliserte/komplekse feberkramper, dårlig allmenntilstand, vedvarende
redusert bevissthet eller nevrologiske utfall, eller ved svært traumatiserte foreldre som ikke lar seg
trygge ved god muntlig og skriftlig informasjon om feberkramper.
Enkle/ukompliserte feberkramper defineres som generaliserte anfall <15 minutters varighet, ingen
tidligere nevrologiske symptomer og kun ett anfall per 24timer.
Det er viktig å anerkjenne at feberkramper er en traumatisk opplevelse for familien og de må
trygges og informeres muntlig og skriftlig om god prognose. Ca 30% får nye feberkrampeanfall.
Lav risiko for å utvikle epilepsi også etter gjentatte enkle feberkrampeanfall. De bør også utstyres
med resept på akuttmedisin (eks. Stesolid rektalvæske 0.5mg/kg, maks 10mg) til bruk ved nye
feberkrampeanfall som varer >5 minutter. Dersom barnet er seg selv igjen, familien føler seg
trygge og klinikken ikke gir mistanke om alvorlig bakenforliggende tilstand kan de reise hjem etter
vurdering på legevakt.
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Mor til en seks uker gammel gutt henvender seg til fastlegen fordi gutten har fått hoste. Sykdommen
startet for 6 dager siden med nysing og snue. Etter hvert har han fått tiltakende hoste som enkelte
ganger fører til at han blir blå i ansiktet og brekker seg. Mor synes ikke han suger så godt fra brystet
som før. En eldre bror på 7 år har hostet i tre uker, men ikke vært medtatt.
Ved undersøkelsen er barnet afebrilt, våken og gir god kontakt. Det er rolig respirasjon, litt sekresjon
fra nesen, rødlig injiserte slimhinner i svelget og normale forhold ved undersøkelse av ører, hjerte,
lunger og abdomen.
Legen tar følgende prøver på kontoret: CRP 12 mg/dl, (ref. < 5 mg/l), hvite 27,3 x 109/l (ref. 4 - 20,0 x
109/l), Hgb 12,9 g/dl (ref. 9,0 - 16,6 g/dl), Strep A test negativ.
Hvilken diagnose er mest sannsynlig, og hvilke tiltak er viktig å sette i verk?
A

Kikhoste. Ta kikhosteprøve fra gutten, gi erytromycin
Historien er suspekt for kikhoste men barnet bør vanligvis ikke behandles utenfor sykehus
B Bakteriell luftveisinfeksjon. Gi penicillin, Paracet ved feber
En bakteriell luftveisinfeksjon bør defineres nærmere i forhold til lokalisasjon og alvorlighetsgrad;
hvis det f.eks. er mistanke om bakteriell pneumoni bør et spedbarn innlegges og
antibiotikabehandles
C X Kikhoste. Innlegge barnet som øyeblikkelig hjelp på sykehus
Historien er suspekt for kikhoste og det anbefales vanligvis å innlegge spedbarn med mistanke
kikhoste pga stor risiko for at komplikasjoner skal oppstå
D Viral luftveisinfeksjon. Se det an noen dager, Paracet ved feber
Historien gir nettopp mistanke om at dette ikke bare er en virusinfeksjon
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En gutt av norsk opprinnelse og fra frisk familie blir innlagt 18 måneder gammel. Fra rundt ett års alder
viste han tegn til vektstagnasjon, økende diaretendens, begynnende mistrivsel og økende
abdominalomfang. Røntgen oversikt abdomen ble tolket som forenlig med obstipasjon. Det ble startet
med laksantia, som resulterte i økende diare. Ved 15 mnd alder ble han gastroskopert med funn
forenlig med cøliaki. Dette ble ikke bekreftet i blodprøver og det var ingen bedring på glutenfrikost. Den
kliniske situasjonen forverrer seg og han blir altså nå lagt inn 18 mnd gammel. Ved undersøkelse
finner du en derangert, hypertensiv, febril og avmagret gutt. Ved videre undersøkelse finner du
hudsvette, forlenget kapillærfylling, periorbital ekkymose og flere blålilla flekker og noduli i huden.
Hvilken diagnose er mest sannsynlige hos denne gutten?
A
B
C
DX

Fysisk mishandling
Akutt lymfatisk leukemi
Sepsis med disseminert intravaskulær koagulasjon
Nevroblastom
Nevroblastom. Han har økt abdominalomfang som er det vanligste funnet ved nevroblastom som
skyldes en abdominal tumor. Han er kritisk syk som kan ses ved metastatisk sykdom. Dette
inkluderer flere paraneoplastiske syndromer og symptomer fra metastaser som svette, diare,
hypertensjon, periorbitale ekkymoser og ekstramedullær hematopoiese i huden. Ved sepsis
forventes ikke hypertensjon, periorbitale ekkymoser eller ekstramedullær hematopoiese. Fysisk
mishandling kan presentere seg med et derangert barn med ekkymoser, men det øvrige bildet
passer ikke.
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5 måneder gammel gutt, født til termin etter et normalt svangerskap, har utviklet seg normalt frem til
det aktuelle. Siste to uker har foreldre lagt merke til at han ofte virker fjern og er vanskeligere å få
øyekontakt med, slår ofte ut med armene flere ganger etter hverandre og han gråter og virker utilpass.
Gir kontakt innimellom, pludrer og kan virke fornøyd. Motorisk oppleves han som mer passiv. Foreldre
er bekymret og har oppsøkt helsestasjonen.
Hva bør helsestasjonslegen gjøre?
A
B
C
DX

Henvise til barnepoliklinikken for vurdering
Henvise til kommunal fysioterapeut for råd og tiltak for å fremme utviklingen
Berolige foreldre med at det mest sannsynlig er en litt livlig Moro-refleks
Henvise til barneavdelingen for ø-hjelpsvurdering samme dag
Denne guttens symptomer er suspekt på infantile spasmer, en svært alvorlig epilepsiform som
rammer spedbarn (typisk 3-7 måneders alder) og som ubehandlet gir encefalopati med
stagnasjon i utvikling og etter hvert tap av ferdigheter, og på sikt svært dårlig prognose med
behandlingsrefraktær epilepsi og psykomotorisk utviklingshemming. Anfallene er typisk serieanfall
med spasmer hvor barnet bøyer hodet fremover, slår ut med armene og bøyer i hoftene, i
begynnelsen kan de være subtile med kun serier med «hodenikk». Det er vanligvis kortvarig
fjernhet i forbindelse med anfallene, og noen gråter og er utilpass under/etter anfallene. Med rask
oppstart av behandling kan man bedre prognosen betraktelig og noen blir helt friske. Pasienten
bør henvises som ø-hjelp til barneavdelingen for barnelegevurdering og utredning med EEG.
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Du har legevakt. Et foreldrepar kommer med sin 3 uker gamle jente. Hun har hele dagen vært utilpass
og grått mye. Hun kaster opp og får ikke i seg mat. Mor forteller at oppkastet er grønnlig/gallefarget.
Når du undersøker barnet, er buken utspilt og jenta skriker når du palperer. Hva er riktig tiltak?
A X Du mistenker malrotasjon volvolus og henviser barnet som øyeblikkelig hjelp til nærmeste
sykehus
Gallefarget oppkast er sterkt suspekt på malrotasjon volvolus
B Du mistenker gastroenteritt og sender de hjem med anbefaling om godt væskeinntak
C Du mistenker melkeproteinallergi og henviser til elektiv utredning ved nærmeste barneavdeling
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Du er lege i akuttmottaket og tar imot en 50 år gammel kvinne med smerter i magen som du mener er
nyresteinssmerter. Hvilken bildediagnostisk underøkelse vil du bestille for raskest å avklare
diagnosen?
A

UL nyrer
Kan vise stein på slanke pasienter men ingen god underøkelse for å avkrefte stein.
B Røntgen urinveier
CT er mer nøyaktig og foretrekkes i denne situasjonen selv om det gir litt mer stråling.
C CT urinveier med kontrast
ikke nødvendig med kontrast. Steiner er synlig på tombildet
D X CT uten kontrast
Beste undersøkelse for å avklare om en pasient har stein
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En 60 år gammel mann kommer til deg som allmennlege grunnet svakere urinstråle, hyppigere
vannlatning og økende nokturi de siste 5 år. Prostata palperes fast, glatt og elastisk i konsistensen
over hele omfanget med bevart midtfure og er ikke forstørret. PSA verdien er 3.4 (0.01 - 4.1 u/l)
Hva bør du gjøre?
A
B

Tolke tilstanden som benign prostatahyperplasi og starte behandling med en betablokker.
Tolke tilstanden som benign prostatahyperplasi og starte behandling med en 5-alfa-reduktasehemmer.
Forstørret prostata (hvilke denne pasient ikke har) i menn med LUTS kan behandles med 5-alfareduktase-hemmer.
C Tolke tilstanden som benign prostatahyperplasi og starte behandling med en fosfodiesterase type
5 (PDE5)-hemmer.
D X Tolke tilstanden som benign prostatahyperplasi og starte behandling med en alfa-blokker.
ikke forstørret prostata i menn med LUTS kan behandles med alfa-blokker
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En 27 år gammel tidligere frisk mann blir innlagt med økende hoste, pustebesvær og feber de siste 14
dager. Han har i tillegg fått ryggsmerter. Han har fått Fenoksymethylpenicillin 1,3 gr. x 3 dgl. via
legevakt i en uke uten effekt.
Blodprøver viser
analyse

resultat

Ref. interval

B-HB

13,5 g/dl

13,4 – 17,0

B-Leukocytter

3,7 – 10,0

x10**9/liter

145 - 390

6,4

x10**9/liter

B-Trombocytter

214

B-SR

80 mm/time

1 - 19

P-CRP

60 mg/liter

0-5

P-Natrium

141 mmol/liter

137-145

P-Kalium

3,8 mmol/liter

3,5 – 4,4

P-Kreatinin
89 mikromol/liter
Rtg. thorax viser bilaterale, store lungefortetninger/infiltrater.
Hva bør gjøres nå som ledd i den videre utredningen?

60 - 105

A

Bakteriologisk undersøkelse av ekspektorat samt hematoksylin-eosin (HE)-farging av sputum
som kan være retningsgivende for valg av antibakterielt middel.
B Stetoskopi av lungene og hjertet samt bronkoskopi med steril opphenting av materiale fra
bronkiene.
C Overveie mulighet for penicillinresistent bilateral pneumoni og vurdere å endre
antibiotikabehandling til kinoloner, f.eks. Tarivid.
D X Måling av puls og blodtrykk samt palpasjon av lymfeknutestasjoner og skrotum.
Alle menn bør få undersøkt testis ved sykdom som angitt. Denne pasienten hadde testiskreft med
lungemetastaser.
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Du er allmenlege og får inn en 24-år gammel mann med hevelse i høyre skrotum som er kommet i
løpet av de siste ukene og tror at det er et hydrocele testis. Du gjennomlyser med lommelykta og funn
støtter mistanke om hydrocele.
Hva blir neste undersøkelse eller henvisning som allmenlegen bør rekvirere?
A Du henviser til urologisk poliklinikk for undersøkelse av hydrocele.
B Du bestiller CT testis for å utelukke spermatocele.
C X Du bestiller ultralyd scrotum for å verifisere diagnosen.
Nesten alle forandringer i skrotum hos unge menn må undersøkes med ultra-lyd testis for at
utelukke ca. testis. Ca. testis kan gi en reaktiv hydrocele.
D Du tar urin-stix for å utelukke ascenderende urinveisinfeksjon.
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Hva er den vanligste måten å behandle hydrocele testis på i Norge i dag?
A

Retrograd embolisering på røngten avdeling.
embolisering gjøres ved varicoceler
B Tapping og innsprøytning av skleroserende stoff.
Kan fører til infeksjoner og må ikke gjøres på fertile menn med barna ønske.
C Elevasjon, vanndrivende og lindrende behandling.
Vil kun virke ved declive ødemer.
D X Radikal operasjon med fjernelse av hinner.
Oftest er det operativ behandling med enten Lord's eller Winkelmann procedure.
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En 78 år gammel mann kontakter deg som er fastlege pga. tretthet, økende vannlatningstrang, nedsatt
strålekraft og tendens til urininkontinens siste 9 måneder. Han har en symptom score (IPSS) på 24.
PSA er på 12. Han tisser en ca. 200 ml. uklar urin og du måler med ultra-lyd en ca. 900 ml. resturin.
Hva er første ledd i din behandling, og videre utredning?
A X Sett to-veis kateter og henvise til urolog.
første led i behandling er at få tømt en overstrukket urinblære.
B Urin til dyrkning og henvisning til urolog.
C Digital rektal palpasjon og henvisning til urolog.
D PSA kontroll om en uke og henvisning til urolog.
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Thomas er 28 år og tidligere helt frisk. Han har ingen kjente tilfeller av kreft i familien. Han har de siste
par ukene følt litt på en forandring i venstre testikkel. Han har ingen symptomer, og det er ikke vondt å
ta på. Som fastlege vil du utelukke kreft i testikkelen.
Hvilken annen tilstand enn kreft kan gi palpable forandringer i selve testikkelen (innenfor tunica
albuginea)?
A X Leydig celle tumor
Dette er en uvanlig tumor (5-6% av alle testistumore) som vanligvis er benign, men dette må
avgjøres i mikroskopi. Behandling er derfor som ved seminom og ikke seminom cancerorchidektomi.
B Hydrocele
C Spermatocele
D Varicocele
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For å sikre diagnosen prostatakreft er man nødt til å ta biopsier via endetarmen. Dette utføres i
lokalbedøvelse på urologisk poliklinikk. Hvilket utsagn er riktig om denne prosedyren?
A Man bruker røntgen gjennomlysning rutinemessige for at sikte nålen inn i selve prostata.
B Prostata er meget motstandsdyktige og profylaktisk antibiotika er ikke nødvendig.
C X Man tar rutinemessige systematiske biopsier for å sikre at hele prostata er nøyaktige undersøkt.
I første omgang tar man MR prostata og deretter systematisk biopsier.
D Man tar rutinemessige vevsprøver kun mot områder som man har palpert som tumorsuspekt ved
rektal palpasjon.
Palpasjon per rektum for at diagnoser prostatakreft er ikke specifikk eller sensitivt.
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Som lege i akuttmottaget mottar du en 45 år gammel mann som innlegges på grunn av kraftige
smerter i hø testis og bitestikkel som er stor, hard og rød. Du får ikke undersøkt tilfredstillende pga
smerter. Smertene har vedvart i 3 timer. Hvilken diagnose er mest sannsynlig?
A

Cancer testis med akutt blødning
Testiscancer er sjelden i denne aldersgruppen
B Cancer testis
Testiscaner er sjelden i denne aldersgruppen
C Testistorsjon
Hyppigst på unge gutter/menn
D X Epididymitt
Hyppigste årsak hos voksne menn
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Gunnar (55) har fått påvist høyt blodtrykk ved 3 kontroller. Snittet er 145/88 mmHg. Han er ellers frisk,
men røyer 5 sigaretter per dag. Han er normalvektig (65kg). Hans far fikk hjerteinfarkt da han var 60 år
gammel, men lever fortsatt i beste velgående.
Hvilket behandlingsalternativ er mest korrekt?
A

Blodtrykket er kun lettgradig økt. Det er tilstrekkelig å kontrollere BT når han evt kommer tilbake
en seinere gang for noe annet (opportunistisk screening).
B X Starte behandling med middels dose av kalsium blokker
indikasjonen for BT behandling er BT >140/90 hos denne pasient gruppen, iallefall når han har
flere risikofaktorer som denne pasienten har. Trolig nok med ett medikament i moderat dose. To
medikamenter blir for mye
C Kontroller BT på nytt om 3-4 måneder
D Starte behandling med middels dose av kalsium blokker og angiotensin 2 reseptor blokker
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Kristin (24) har fått påvist hypertensjon der gjennomsnittlig blodtrykk er 170/105. Hun har ingen barn,
studerer økonomi, og føler seg helt frisk. Hun utredes og du finner Renin 560 (H) og Aldosteron 150
(nedre normal område).
Hva er mest sannsynlige diagnose?
A Hypoaldosteronisme
B X Fibromuskulær dysplasi
høy renin og supprimert aldosteron tyder på nyrearteriestenose og hos unge kvinner er
renomuskulær dysplasi mye vanligere årsak til dette enn atherosklerose
C Atherosklerotisk renovaskulær sykdom
D Conn syndrom
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Kristoffer (32) har fått påvist hypertensjon (snitt 178/103). Han har startet med tre medikamenter (ACE
hemmer, tiazid, og kalsium blokker), men dette har hatt liten effekt (BT nå ca 160/100). Du har tatt div
prøver og fått følgende svar:
Hb 14,1 (13.5-17.5), Na 141 (135-145), K (3,9 (3,5-4,6), kreatinin 115 (65-105), urinsyre 550
(150-430), TSH 2,2 (0,5-4,6), fritt T4 12.5 (11.5-19,5), Renin 4 (10-45) Aldosteron 675
(150-810), glukose 7,1 (3,5-6,5), HbA1c 5.7% (4.0-5.6%), ustix Albumin - Erytrocytter- Leukocytter+
Nitritt-.
Hva er mest sannsynlig årsak til hans behandlingsresistente hypertensjon?
A X Hyperaldosteronisme
aldo renin ratio er kraftig forhøyet pga patologisk lav renin og aldo i øvre normalområde. alle
andre alternativer er usannsynlige
B Diabetes nefropati
C Nyrearteriestenose
D Hypothyreose
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Anna (62) har høyt blodtrykk ved de siste kontrollene (snitt 145/80). Hun er frisk, men har hatt diabetes
type 2 de siste 3 årene. Hun behandles med Metformin 1000mg x2. Blodprøvene er tilfredsstillende,
inkludert HbA1c 7,4%, ustix viser Leukocytter +, Albumin ++, ellers negativt.
Hvliket tiltak er mest korrekt?
A X Lett økt blodtrykk som bør behandles. Hun får resept på ACE hemmer i høy dose (Lisiniopril 20
mg x1)
Diabetes nefropati (hun har macroalbuminuri) bør behandles med høye doser ACE/ARB for å
redusere proteinuri, redusere fibrose, mm i tillegg til å redusere BT
B Lett økt blodtrykk som bør behandles. Hun får resept på ACE hemmer i moderat dose (lisinopril
10mg x1) pluss lav dose tiazid (hydroklortiazid 12.5 mg x1)
C Lett økt blodtrykk som bør behandles. Hun får resept på kalsiumblokker i moderat dose
(amlodipin 5 mg x1)
D Ingen nye tiltak er nødvendig nå, ny kontroll om 6 mnd.
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Petter (83) kommer til kontroll. Han bor hjemme, men har hatt et slag for 5 år siden med moderat
sequele i form av svekket kraft i høyre arm. Han har hjemmesykepleie x2 per dag. Han føler seg litt
sliten og lurer på om han få mer hjelp i hjemmet. Matlysten er litt dårligere enn tidligere, og han
begynner å "trekke på årene". Han har hatt høyt blodtrykk i mange år og behandles med 3 ulike
medisiner (Lisinopril 10 mg x1, Amlodipin 10 mg x1, Hydroklortiazic 25 mg x1). Han klager ikke over
noen bivirkninger og BT ligger stor sett i området 150/75 mmHg.
Hvilket tiltak er mest korrekt?
A Seponer tiazid pga risk for DM utvikling og øk ACE til maks dose
B X Ingen endring av medisineringen
Ingen grunn til å redusere BT behandlingen selv om man passerer 80 år, han har ingen
bivirkninger, BT er i anbefalt område
C Seponer tiazid og kalsium blokker
D Seponer tiazid og ACE hemmer
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Kristin (75) har fått påvist høyt blodtrykk ved 3 anledninger. Snittet er 165/75 mmHg. Hun er ellers frisk
og bruker ingen medisiner. Blod og urin prøver viser ingen avvik.
Hvilket utsagn / alternativ er mest korrekt?
A

Det er indikasjon for behandling og behandlingsmålet er 120-130/70-80 ettersom hun er frisk
ellers
B Det er ikke indikasjon for behandling for et slik blodtrykk i denne aldersgruppen
C Det er indikasjon for behandling og behandlingsmålet er 140-150/70-80 pga høy alder
D X Det er indikasjon for behandling og behandlingsmålet er 130-140/70-80
ihht til nyere guidelines: de nye strengere behandlingsmål (120-130) er for de under 65 år
000015ec771cc3d364

-23-

65
Kåre (55) har fått påvist høyt blodtrykk ved flere anledninger, snittet er 165/94. Han er ellers helt frisk,
ingen andre risikofaktorer ut ifra anamnese og blod/urin prøver.
Hvilket behandlings alternativ er mest korrekt?
A ACE hemmer i rel høy dose (Lisinopril 20 mg x1)
B Tiazid i lav-moderat dose (Hydroklortiazid 25 mg x1)
C X Kalsium kanal blokker i moderat dose (Amlodipin 5 mg x1) pluss ACE hemmer i moderat dose
(Lisinopril 10 mg x1)
HT grad 2 skal alltid behandles. Her trenger man to medikamenter for å komme raskt og effektivt
ned i BT med lite bivirknigner, dette anbefales i alle retningslinjer nå
D Kalsium kanal blokker i moderat dose (Amlodipin 5 mg x1)
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En 28 år gammel mann har hatt type 1 diabetes i 9 år. Han kommer til kontroll hos fastlegen for første
gang på tre år. Han føler seg frisk. Blodtrykk er 114/70 mmHg.
Lab.:
kreatinin 97 mikromol/l (ref.60 – 105mikromol/l);
e GFR ≥ 90 (ref. ≥ 90);
HgbA1c 66 mmol/mol (ref. 28 – 40 mmol/mol);
U-stix: negativ (ref. negativ),
u-albumin/kreatinin ratio: 24 mg/mmol (ref. < 3 mg/mmol)
Urinfunn er kontrollert med likt resultat
Hva er riktig vurdering?
A

Han har dårlig regulert diabetes med irreversibel nyreskade. Optimalisering av blodsukker kan
allikevel bremse utviklingen av nyreskade.
s.o.
B Han har dårlig regulert diabetes og høy risiko for endestadium nyresvikt innen noen få år
Han har begynnende nyreskade, og ettersom dette er en langsomt progredierende tilstand, vil det
ta mange år før han evt. får endestadium nyresvikt.
C X Han har dårlig regulert diabetes med begynnende nyreskade. Optimalisering av blodsukker kan
reversere nyreskaden.
Riktig. Han har begynnende nyreskade som er reversibel med god glykemisk kontroll.
D Han har dårlig regulert diabetes med betydelig forhøyet albuminutskillelse i urinen. Viktigste tiltak
er oppstart av ACE-hemmer eller Angiotensin 2-blokker
ACR på 24 klassifiseres som "moderat forhøyet albuminuri" (eller mikroalbuminuri). Ved lavgradig
albuminuri er nyreskaden såpass sparsom at tilstanden regnes som reversibel med god
glykemisk kontroll. RAAS-blokkade vil kunne redusere albuminuri, men han har lavt BT og
behandlingen kan derfor være problematisk. Uansett er viktigste tiltak på dette stadium å skjerpe
inn blodsukkerkontrollen.
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En 28 år gammel mann har hatt type 1 diabetes i 9 år. Han kommer til kontroll hos fastlegen for første
gang på tre år. Han føler seg frisk. Ved klinisk undersøkelse har han blodtrykk 164/90 mmHg, for øvrig
normale funn.
Lab.:
kreatinin 87 mikromol/l (ref.60 – 105mikromol/l);
e GFR ≥ 90 (ref. ≥ 90);
HgbA1c 62 mmol/mol (ref. 28 – 40 mmol/mol);
U-stix: protein +, blod +++, forøvrig negativ (ref. neg),
u-albumin/kreatinin ratio: 45 mg/mmol (ref. < 3 mg/mmol)
Urinfunn er kontrollert med likt resultat
Hva er riktig vurdering?
A

Han har dårlig regulert diabetes med begynnende nyreskade. Optimalisering av blodsukker kan
reversere nyreskaden.
s.o.
B Han har dårlig regulert diabetes med irreversibel nyreskade. Optimalisering av blodsukker kan
allikevel bremse utviklingen av nyreskade.
s.o.
C Han har dårlig regulert diabetes, men med betydelig forhøyet albuminutskillelse i urinen er
viktigste tiltak oppstart av ACE-hemmer eller Angiotensin 2-blokker
Dette er riktig, men viktig å utrede hematuri
D X Han har dårlig regulert diabetes, men det er mistanke om annen tilstand enn diabetesskade. Han
bør utredes.
Riktig. Diabetes gir som hovedregel ikke hematuri, og betydelig forhøyet BT kan peke på
glomerulonefritt.
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En 28 år gammel mann har hatt type 1 diabetes i siden han var 9 år. Han har ikke vært til
diabeteskontroll på flere år, men kommer nå på kontroll. Han medgir selv spontant at han ikke tar godt
nok vare på seg selv og helsa si, fordi han føler seg frisk. Blodtrykket er 164/92 mmHg, han er litt blek i
huden, men fremstår ellers frisk.
Lab.:
kreatinin 87 mikromol/l (ref.60 – 105mikromol/l);
e GFR ≥ 90 (ref. ≥ 90);
HgbA1c 69 mmol/mol (ref. 28 – 40 mmol/mol);
U-stix: albumin 3+ (ref. negativ),
u-albumin/kreatinin ratio: 287 mg/mmol (ref. < 3 mg/mmol)
Urinfunn er kontrollert med likt resultat
Hva er riktig vurdering og tiltak?
A

Han har dårlig regulert diabetes og i tillegg er det mistanke om nyresykdom. Det er viktig med
bedre blodsukkerkontroll. Avventer behandling med ACE-hemmer eller Angiotensin 2 antagonist
pga fare for rask forverring av nyrefunksjonen, henvises først til nefrolog. Han bør henvises til
øyekontroll.
Feil, det er indikasjon for RAS-blokade, og han har normal GFR så det er ikke stpr risiko for rask
forverring av nyrefunksjonen
B Han har dårlig regulert diabetes og i tillegg har han nefrotisk syndrom. Det er viktig med bedre
blodsukkerkontroll og behandling med ACE-hemmer eller Angiotensin 2 antagonist. Han bør
henvises til øyekontroll. Han bør henvises til nefrolog pga mistanke om nyresykdom av annen
årsak enn diabetes.
Fyller ikke kriteriene for nefrotisk syndrom: ACR > 300, lav s-albumin og ødemer
C X Han har dårlig regulert diabetes og sannsynligvis diabetes nyreskade med betydelig albuminuri
og hypertensjon. Det er risiko for utvikling av nyresvikt i løpet av noen år, men allikevel viktig med
bedre blodsukkerkontroll og behandling med ACE-hemmer eller Angiotensin 2 antagonist. Han
bør henvises til nefrolog og til øyekontroll.
Riktig. Ved så uttalt albumnuri er det grunn til henvisning
D Han har dårlig regulert diabetes og sannsynligvis diabetes nyreskade med betydelig albuminuri
og hypertensjon. Det er viktig med bedre blodsukkerkontroll og behandling med ACE-hemmer
eller Angiotensin 2 antagonist. Han bør henvises til øyekontroll. Det er foreløpig ikke behov for
henvisning til nefrolog pga. normal GFR.
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En 77 år gammel kvinne var til konsultasjon hos fastlegen fordi hun følte seg trøtt og slapp. Det ble tatt
blodprøver, og noen av resultatene i prøve tatt kl 1100 er vist nedenfor.
Analyse

Svar

Referanseområde

S-Albumin

48

36 - 45 g/L

S-Kalsium

3,13

2,15 - 2,51 mmol/L

S-PTH (Parathyreoideahormon) <0,4
Hvilken av følgende forklaringer på funnene er mest sannsynlig?

1,6 – 6,9 pmol/L

A

Hyperkalsemi pga høy albumin
ikke når PTH er lav og ved så høy kalsiumkons.
B X Hyperkalsemi p.g.a. malign sykdom
resultater passer best med sek hyperkalsemi pga lav PTH. EN årsak er malign sykdom
C Primær hypoparathyroidisme
pth er lav, men hyperkalsemi passer ikke
D Sekundær hyperparathyroidisme
pth er lav
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Nedenfor er oppgitt ni analyseresultater for venøse prøver fra ulike pasienter. Det forutsettes at man i
eventuelle kontrollprøver finner samme resultat.
Hvor mange av disse prøvene oppfyller diagnosekriteriene for diabetes mellitus?
• b-HbA1c: 42 mmol/mol
• b-HbA1c: 62 mmol/mol
• b-HbA1c: 105 mmol/mol
• fastende p-glukose: 6,4 mmol/L
• fastende p-glukose: 7,9 mmol/L
• fastende p-glukose: 11,9 mmol/L
• p-glukose etter glukosebelastning: 6,3 mmol/L
• p-glukose etter glukosebelastning: 8,9 mmol/L
• p-glukose etter glukosebelastning: 11,9 mmol/L
Forklaringer:
• b: blod
• p: plasma
• etter glukosebelastning: prøve tatt 2t etter peroral glukosebelastning med 82,5 g glukose
monohydrat
Referanseområder:
• fastende p-glukose 4,2 - 6,3 mmol/L
• b-HbA1c: 28 - 40 mmol/mol
A
B
C
DX

2
3
4
5
kriterier:
p-glukose >=7 mmol/L
hba1c >= 48 mmol/mol
2t OGTT >= 11,1 mmol/l
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En mann (62 år) får kjemoterapi som livsforlengende behandling ved metastaserende kreftsykdom. I
tillegg til cytostatika får han Dexamethason (høydose glukokortikoid), planlagt i noen uker til. Ved
blodprøvekontroll et par uker etter oppstart behandling påvises ikke-fastende p-glukose 19,8 mmol/l.
Han har de siste dager måttet opp for å late vannet nattestid. HbA1c er lett forhøyet 52 mmol/mol
(=6,9 %). Hva gjør du?
A

1. Gir hurtigvirkende insulin (Humalog/Novorapid) etter skjema; 2 E ved blodsukker >10 mmol/l,
4 E ved blodsukker >14 mmol/l og 6 E ved blodsukker >18 mmol/l
Ikke riktig. VI anbefaler ikke å bruke slik glideskaladosering av hurtigvirkende insulin
B Gir råd om kosthold med mindre karbohydrater og økt fysisk aktivitet, og starter med Metformin
500 mg x 2
Ikke mest riktig. Han har antagelig hatt lettgradig diabetes i utgangspunktet, men nå har han fått
symptomgivende hyperglykemi på grunn av glukokortikoidbehandling. Derfor vil vanlig
behandlingsstrategi for nyoppdaget type 2 diabetes være mindre effektivt. Ved
cytostatikabehandling vil en streng kostregulering heller ikke være gunstig.
C X Starter med middels langsomtvirkende insulin (Humulin/Insulatard) morgen og kveld
Riktig. Dexamethason har lang virketid, og han vil derfor trenge insulin hele døgnet.
D HbA1c er tilfredsstillende og behandlingsmål nådd, derfor startes ingen antidiabetisk behandling
Ikke riktig. Siden det kun er et par uker siden oppstart med glukokortikoid (Dexamethason), vil
HbA1c ennå ikke gjenspeile status nå. Glukosenivået er betydelig høyere, og han har symptomer.
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En kvinne (35 år) med kjent type 1 diabetes ringer legekontoret når telefonen åpner kl 08. Hun bruker
insulinpumpe, og har en middels god glukoseregulering (HbA1c 62 mmol/mol) med nær daglige
hypoglykemier. Hun tar kontakt fordi hun den morgenen har våknet tidlig på grunn av dårlig
allmenntilstand, kvalme og oppkast. Blodsukker 12,6 mmol/l.
Hvilken tilstand må du i første omgang vurdere?
A

Infeksiøs gastroenteritt
Ikke mest riktig. Selv om pasienter med type 1 diabetes kan få infeksiøs gastroenteritt som alle
andre, er det viktigst å utelukke ketoacidose. Symptomene er ofte relativt like, men det er viktig å
avklare om det foreligger ketoacidose siden det er en potensielt livstruende tilstand og det da
haster med riktig behandling.
B X Ketoacidose
Ved bruk av insulinpumpe kan ketoacidose utvikles raskt ved pumpesvikt, eks ved tilstopping i
slangen, knekk på kanylen som ligger subcutant (typisk etter skifte av kanyle) eller dersom
slangen er løsnet fra kanylen uten at pasienten har merket dette (eks nattestid). Pasienten har
intet lager av insulin i kroppen, siden det kun er hurtigvirkende insulin som benyttes i
insulinpumpen. Ketoacidose kan derfor utvikles i løpet av timer, eks i løpet av natten.
Blodsukkeret er ofte ikke like høyt som ketoacidose av andre årsaker.
C Primær binyrebarksvikt (Morbus Addison)
Ikke riktig, selv om pasienter med type 1 diabetes har økt risiko for andre autoimmune
sykdommer og kvalme/magesmerter kan være symptomer ved binyrebark-krise. Primær
binyrebarksvikt har sjelden så raskt debuterende symptomer, og det er mest typisk at
blodsukkeret er lavere.
D Inflammatorisk tarmsykdom
Ikke riktig, selv om pasienter med type 1 diabetes har økt risiko for andre autoimmune
sykdommer.
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En 37 år gammel kvinne får påvist høyt blodtrykk (BT) - 165/100- ved rutinebesøk hos fastlegen. Ved
kontroll etter en mnd er det 170/105.
Hun er tidligere frisk og bruker ingen medisiner. Føler seg litt svak i muskulaturen, ellers ingen
symptomer. Hun er slank, og det er ingen kliniske funn bortsett fra BT-forhøyelse. Hun kjenner ikke til
tilfeller av høyt BT i familien. Blodprøver hos fastlegen viser blant annet lav serum-kalium på 3.2 (ref.
område 3.5-4.6) mmol/L. Kontrollprøver viser vedvarende hypokalemi.
Hva er den mest sannsynlige årsak til hennes hypertensjon?
A Primær hyperparatyreoidisme
B Cushings syndrom
C X Primær hyperaldosteronisme
Skyldes autonom overproduksjon av aldosteron fra en eller begge binyrer. Dette kan medføre en
lett hypokalemi som kan gi muskelsvakhet. Ved Cushings sykdom vil det også være hypokalemi,
men pasienten vil da ha flere kliniske funn (sentral fedme, striae, måneaniskt, tynne ekstremiteter
mm)
D Feokromocytom
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En student på 24 år med type 1 diabetes innlegges med diabetisk ketoacidose (DKA). Blodsukker er
28,7 mmol/l (ref. 4,2 - 6,3 mmol/L), venøs prøve viser bl.a. pH 7,04 (ref. 7,31 – 7,42), bikarbonat 9
mmol/l (24 – 31), Na 135 (137 – 145) mmol/L, K 4,2 (3,5 - 4,4) mmol/L, kreatinin 146 (60 - 105 µmol/L).
Han får NaCl 0,9% og insulininfusjon etter prosedyre. Bør han ha kaliumtilskudd, evt. når?
A

Han har normal serum kalium og trenger ikke kaliumtilskudd
Ikke korrekt. Pasienter med DKA har som regel kaliummangel selv om kalium kan være (falsk)
normal (eller høy) ved innkomst. Ved acidose går H + ioner inn i cellene og K + ioner ut av
cellene, og det er intracellulær kaliummangel. Kalium tapes i urin. Når insulin blir gitt og acidosen
korrigeres, vil H + ioner gå ut av cellene og K + ioner inn i cellene, og pasientens kaliummangel
blir tydelig. Hypokalemi kan medføre hjerterytmeforstyrrelser, og kalium bør gis til de aller fleste
pasienter med DKA
B X Han bør ha kaliumtilskudd tilsatt infusjonen med 0,9 % NaCl når han har normal diurese
Riktig svar. Noen pasienter med DKA kan ha (forbigående) prerenal nyresvikt pga dehydrering,
og det er viktig at man ikke gir kaliumtilskudd før det er avklart at nyrefunksjonen er bra ( https://
www.uptodate.com/contents/diabetic-ketoacidosis-and-hyperosmolar-hyperglycemic-state-inadults-treatment?search=diabetic%20ketoacidosis%20adult&source=
search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1)
C Han bør ha kaliumtilskudd tilsatt infusjonen med 0,9 % NaCl fra start
Ikke korrekt. Han bør ikke få kaliumtilskudd før han har normal diurese. Han har høy kreatinin
(sannsynligvis pga. dehydrering) og det er viktig å avklare at nyrefunksjonen er god før han får
kaliumtilskudd
D Han bør ha kaliumtilskudd tilsatt infusjonen med 0,9 % NaCl inntil han kan spise selv
Ikke korrekt. Han bør ikke få kaliumtilskudd før han har normal diurese. Hvorvidt han kan spise
selv eller ikke har ingen relevans
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Pasienten er en 45 år gammel kvinne. Hun oppsøker fastlegen pga anfallsvise symptomer i form av
hodepine, svetting, hjertebank og angst. Fastlegen påviser et betydelig forhøyet blodtrykk og starter
konvensjonell behandling for dette. Hun responderer imidlertid ikke på behandlingen.
Du lurer på om det kan være feokromocytom. Hvilke blodprøver vil du ta for å verifisere dette?
A

aldosteron og renin
aktuelt å ta ved mistanke om primær hyperaldosteronisme
B X metanefriner, normetanefriner
spaltningsprodukt av adrenalin og noradrenalin, og de beste markører for feokromocytom
C kortisol, ACTH
Aktuelt ved mistanke om Cushing
D angiotensin II
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Nina, 65 år, har osteopeni som behandles med calcium (1000 mg) og vitamin D-tilskudd (800 IE). Hun
oppsøker lege for en rutinekontroll. Ved klinisk undersøkelse finnes normale forhold. Det tas
blodprøver hvor det påvises en forhøyet calciumverdi på 2.82 (referanse: 2.15-2.51) mmol/L, albumin
er 41 (referanse: 36-45) g/L. Hun har normal nyrefunksjon. Hun har tidligere vært frisk og bruker ingen
andre medisiner enn kalsium- og vit D-tilskudd.
Hva er den mest sannsynlige årsak til pasientens hypercalcemi?
A
B
C
DX

Vitamin D overdosering
Myelomatose
Benign familiær hypocalciurisk hypercalcemi
Primær hyperparathyroidisme
Dette er den vanligste årsak til hyperkalsemi. diagnosen må verifiseres med påvisning av forhøyet
PTH
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En kvinne på 32 år har type 1 diabetes (T1D). Hun har BMI 27,2 kg/m2. Hun bruker insulinpumpe,
men også SGLT-2 hemmer (empagliflozin) 10 mg daglig «off-label» (dvs. utenfor godkjent indikasjon)
for å unngå vektoppgang. I forbindelse med en lett infeksjon får hun kvalme, oppkast og magesmerter.
Blodsukker 14.2 mmol/l (referanseområde 4,2 - 6,3 mmol/L) med eget apparat. Hvilken av de nevnte
tilstander er det viktigst å utelukke?
A

Akutt gastroenteritt
Akutt gastroenteritt. Ikke det mest korrekte svaret. Det er jo mulig at hun kun har en akutt
gastroenteritt, men det er viktigst å avklare at det ikke dreier seg om diabetisk ketoacidose, hvilket
evt. betyr at hun må innlegges akutt selv om blodsukkeret ikke er veldig forhøyet.
B X Diabetisk ketoacidose
Diabetisk ketoacidose. Det mest korrekte svaret. Ved («off-label») bruk av SGLT2-hemmere hos
personer med T1D er risikoen for DKA mangedoblet, og DKA kan sees ved nær normale
blodglukosenivåer («euglykemisk ketoacidose»).
Kilde: Taylor SI et al. SGLT2 inhibitors as adjunctive therapy for type 1 diabetes: balancing
benefits and risks. Lancet Diabetes Endocrinol. 2019 Oct 1.
Ved bruk av insulinpumpe kan også DKA forekomme ved nær normale blodglukosenivåer
C Non-ketotisk hyperosmolær tilstand
Non-ketotisk hyperosmolær tilstand. Ikke det mest korrekte svaret. Denne tilstanden forekommer i
hovedsak hos eldre med type 2 diabetes. Ved non-ketotisk hyperosmolær tilstand er blodglukose
oftest betydelig høyere (ofte > 34 mmol/l)
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En 68 år gammel mann med type 2 diabetes får en infeksjon med feber. Drikker dårlig. Han innlegges
etter en uke med betydelig redusert allmentilstand og sløret bevissthet. Pl -glukose 42,5 mmol/l (ref
4,2 - 6,3 mmol/L), pH 7,32 (ref. 7,35 - 7,45), s- bikarbonat 19 mmol/l (ref. 21 - 27), s-osmolalitet 341
mosmol/kg (ref. 289 - 305), anion gap 9 mmol/l (ref < 11), pl-laktat 1,3 mmol/l (ref. 0,5 - 2,2 mmol/L),
pl-etanol <2,2 mmol/L (0,09 promille). B- Hemoglobin 19,9 (ref 13,4 - 17,0 g/dL), hematokrit (EVF) 0,63
(ref. 0,41 - 0,53). Hva er den viktigste initiale behandlingen?
A

Hurtigvirkende insulin intravenøs infusjon
Hurtigvirkende insulin intravenøs infusjon. Ikke det mest riktige svaret. Han er dehydrert (høy Hb
og EVF) med betydelig forhøyet se-osmolalitet. Tilstanden er forenlig med non-ketotisk
hyperglykemisk hyperosmolært syndrom og vil bedre seg med i.v. NaCl infusjon, som er den
viktigste initiale behandlingen. I.v. NaCl senker osmolaliteten, erstatter væsketapet, og reduserer
pl-glukose både ved fortynning og fordi bedret renal perfusjon øker glukoseutskillelsen i urin.
B Hurtigvirkende insulin bolusdose intramuskulært
Hurtigvirkende insulin bolusdose i.m. Ikke det mest riktige svaret. Se svar på A. I tillegg: Han er
dehydrert, dvs. absorbsjon av insulin i.m. er redusert inntil sirkulasjonen er bedret.
C Intravenøs natrium bikarbonat (NaHCO3−) bolus
Intravenøs natrium bikarbonat (NaHCO3−) bolus. Ikke riktig. Han har ikke diabetisk ketoacidose
(DKA). Selv ved sikker DKA er behandling med NaHCO3− omdiskutert, og ikke indisert før ved
alvorlig acidose med pH< 6.9
D X Intravenøs natriumklorid (NaCl) infusjon
Intravenøs natriumklorid (NaCl) infusjon. Riktig svar. Tilstanden er forenlig med non-ketotisk
hyperglykemisk hyperosmolært syndrom og vil bedre seg med i.v. NaCl infusjon, som er den
viktigste initiale behandlingen. I.v. NaCl erstatter væsketapet, senker osmolaliteten og reduserer
pl-glukose både ved fortynning og fordi bedret renal perfusjon øker glukoseutskillelsen i urin.
Kilde: Gosmanov AR, Gosmanova EO, Kitabchi AE. Hyperglycemic Crises: Diabetic Ketoacidosis
(DKA), And Hyperglycemic Hyperosmolar State (HHS). PubMed PMID: 25905280.
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Herman, 45 år, har i lengre tid hatt symptomer som opptrer anfallsvis med svetting, hodepine,
hjertebank og brystsmerter. I forbindelse med dette har han også angst. Ved kontroll hos lege er det
gjentatte ganger påvist høyt BT på 200/110 mm Hg. Innimellom har det vært normalt. Det har vært
normale verdier av Hb, CRP, kreatinin, Na og K, mens fastende blodsukker er noe forhøyet.
Hva er den mest sannsynlige diagnosen hos denne pasienten?
AX
B
C
D

Feokromocytom
Nyrearteriestenose
Hyperaldosteronsime
Essensiell hypertensjon
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Mona er 65 år. Hun hadde en radiusfraktur for et år siden som ble behandlet poliklinisk. Hun oppsøker
nå legen sin med spørsmål om hun har osteoporose. Hun er bekymret da hennes mor hadde uttalt
osteoporose. Legen henviser henne til beintetthetsmåling som viser T-score på -3.0 i lårhals og -3.5 i
L-columna.
Hva bør legen gi denne pasienten i tillegg til calcium og vitamin D-tilskudd?
A
B
CX
D

PTH-analog
Østrogen/gestagen
Bisfosfonat
Selektiv østrogenreceptor-analog
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En 54 år gammel kvinne kommer til kontroll hos deg som fastlege etter gjennomgått behandling for
brystkreft. Hun er operert med mastektomi og vaktpostdiagnostikk på høyre side. I tillegg er hun
anbefalt endokrin behandling i 5 år etterpå. I notatet fra sykehuset er det angitt mammografi og klinisk
kontroll en gang i året i 10 år etter operasjonen. Ved kontrollene er det ønskelig at fastlege fanger opp
bivirkninger av endokrin behandling.
Hva skal ellers inngå i den kliniske kontrollen, og hva er hensikten med kontrollopplegget?
A

Ved kontrollene forventes en generell klinisk undersøkelse og blodprøver. Hensikten er å finne
skadeeffektene av gjennomgått behandling, og i tillegg evt. kunne seponere endokrin behandling
hvis mye bivirkninger.
Galt svar. Man kan ikke måle effekten av endokrin behandling. Det forventes at fastlege
undersøker det opererte området, gjenværende bryst og regionale glandelstasjoner. Hensikten er
å fange opp residiv av gjennomgått sykdom, og også undersøke med tanke på pasientens noe
økte risiko for ny brystkreft. I tillegg er det viktig å følge opp den endokrine behandlingen. Ved å
diskutere gjennom hvordan hun har det, hjelper fastlege henne med å holde på motivasjonen for
å fortsette denne langvarige behandlingen. Noen bivirkninger kan man også lindre.
B Ved kontrollene forventes at det opererte området og regionale glandelstasjoner undersøkes.
Hensikten er å finne residiv av brystkreft, og å skrive ut nye resepter slik at pasienten kan
fortsette den endokrine behandlingen.
Mye er riktig, men dette er ikke tilstrekkelig. Det opererte området skal undersøkes, og
hovedhensikten er å fange opp residiv av gjennomgått sykdom. Men i tillegg har pasienten en noe
økt risiko for ny brystkreft, og derfor skal også gjenværende bryst undersøkes. I tillegg er det
viktig å følge opp den endokrine behandlingen. Ved å diskutere gjennom hvordan hun har det,
hjelper fastlegen henne med å holde på motivasjonen for å fortsette denne langvarige
behandlingen. Noen bivirkninger kan man også lindre.
C Ved kontrollene forventes at gjenværende bryst og regionale glandelstasjoner undersøkes.
Hensikten er å finne evt. ny brystkreft, og i tillegg evt. kunne sette inn tiltak ved bivirkninger av
endokrin behandling.
Mye er riktig, men dette er ikke tilstrekkelig. Det opererte området skal også undersøkes, og
hovedhensikten er å fange opp residiv av gjennomgått sykdom. Pasienten har en noe økt risiko
for ny brystkreft, og derfor skal også gjenværende bryst undersøkes. I tillegg er det viktig å følge
opp den endokrine behandlingen. Ved å diskutere gjennom hvordan hun har det, hjelper fastlegen
henne med å holde på motivasjonen for å fortsette denne langvarige behandlingen. Noen
bivirkninger kan man også lindre.
D X Ved kontrollene forventes at det opererte området, gjenværende bryst og regionale
glandelstasjoner undersøkes. Hensikten er å finne residiv eller ny brystkreft, og i tillegg evt. kunne
sette inn tiltak ved bivirkninger av endokrin behandling.
Riktig svar. Det opererte området skal undersøkes, og hovedhensikten er å fange opp residiv av
gjennomgått sykdom. Pasienten har en noe økt risiko for ny brystkreft, og derfor skal også
gjenværende bryst undersøkes. I tillegg er det viktig å følge opp den endokrine behandlingen.
Ved å diskutere gjennom hvordan hun har det, hjelper fastlege henne med å holde på
motivasjonen for å fortsette denne langvarige behandlingen. Noen bivirkninger kan man også
lindre.
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En kvinne på 45 år har bestilt time hos deg som fastlege etter at hun ble oppmerksom på en kul i
venstre bryst. Hun oppdaget den for 2 dager siden, og hun er nå redd for at hun har fått brystkreft.
Etter anamnese og klinisk undersøkelse vurderer du det slik at hun bør henvises for ytterligere
undersøkelser. Kulen er 2 cm i diameter. Det er ingen palpable lymfeknuter i regionale
glandelstasjoner.
Hvor bør hun henvises, og hvilke undersøkelser informerer du henne om som mest aktuelle?
A X Hun henvises til brystdiagnostisk senter for mammografi. Videre utredning bestemmes der, men
det er aktuelt med ultralyd og biopsi.
Det gjøres alltid mammografi før man evt. går videre med UL og biopsi. Begge bryst og begge
aksiller skal undersøkes.
B Siden hun er yngre enn 50 år bør hun henvises direkte til MR av brystene først. Utfra funn der blir
det bestemt om biopsi er nødvendig.
Pasienten henvises til brystdiagnostisk senter. Det gjøres alltid mammografi før man evt. går
videre med UL og biopsi. Begge bryst og begge aksiller skal undersøkes. MR er aktuelt i noen
tilfeller, men det avgjøres ved brystdiagnostisk senter etter mammografi og UL.
C Hun henvises til kirurgisk vurdering først. Kirurg vurderer om det er aktuelt med utredning og
hvilken utredning som evt. skal gjøres.
Pasienten henvises til brystdiagnostisk senter. Det gjøres alltid mammografi før man evt. går
videre med UL og biopsi. Deretter involveres kirurg. I den tradisjonelle trippeldiagnostikken er det
fastlege som har ansvar for klinisk undersøkelse før mammografi.
D Siden det er en palpabel kul, er det tilstrekkelig med ultralyd av det aktuelle brystet og biopsi av
lesjonen.
Det gjøres alltid mammografi før man evt. går videre med UL og biopsi. Begge bryst og begge
aksiller skal undersøkes. Pasienten henvises til brystdiagnostisk senter.
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Nevn de 3 viktigeste komplikasjonene etter thyroidea- og parathyroideakirurgi
A

Skade på trachea, keloiddannelse i arret, hypoparathyroidisme
Skade på trachea er ytterst sjelden. Keloiddannelse er ikke en alvorlig komplikasjon selvom
pasientene opplever det som plagsomt og skjemmende. Skade på recurrensnerve og
parathyroidea er vanligvis ikke livstruende, men medfører betydelig morbiditet.
B X Blødning, skade på recurrensnerve, hypoparathyroidisme
Riktig svar. Den mest alvorlige komplikasjonen er postoperativ blødning. Dette fordi det fører til
kompresjon av trachea, og i verste fall kvelning. Skade på recurrensnerve og parathyroidea er
vanligvis ikke livstruende, men medfører betydelig morbiditet. Ingen av disse komplikasjonene er
vanlige, men det er svært viktig at pasientene er klar over at det kan skje. Spesielt ved kirurgi for
benigne tilstander er det viktig at pasienten tar stilling til risiko for komplikasjoner opp mot det man
kan oppnå ved operasjonen. Ved operasjoner for malignitet får pasientene den samme
informasjonen, men da er det oftest ikke et godt alternativ å ikke operere.
C Skade på trachea, postoperativ sårinfeksjon, keloiddannelse i arret
Skade på trachea er ytterst sjelden. Sårinfeksjon etter halskirurgi er svært sjelden.
Keloiddannelse er ikke en alvorlig komplikasjon selvom pasientene opplever det som plagsomt og
skjemmende.
D Blødning, skade på recurrensnerve, postoperativ sårinfeksjon
Den mest alvorlige komplikasjonen er postoperativ blødning. Dette fordi det fører til kompresjon
av trachea, og i verste fall kvelning. Skade på recurrensnerve og parathyroidea er vanligvis ikke
livstruende, men medfører betydelig morbiditet. Sårinfeksjon etter halskirurgi er svært sjelden.
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Du er fastlege, og en 72 år gammel kvinne har bestilt time hos deg. Hun har merket en inndragning i
huden på lateralsiden av det ene brystet. Dette oppdaget hun for 2-3 mnd siden, men siden hun ikke
kjente noen kul i brystet, har hun ikke tatt kontakt tidligere. Kvinnen er frisk, men lett overvektig. Du
syns at det er litt vanskelig å undersøke siden hun har store bryst. Du ser inndragningen som er
relativt diskret, men ellers finner du helt normale forhold ved palpasjon av bryst og regionale
glandelstasjoner.
Bor dette utredes og hvorfor?
A

Det er ikke nødvendig med utredning av dette siden det ikke var noe galt å finne ved
undersøkelsen.
Feil. Man må mistenke brystkreft når det oppstår en inndragning i brystet. Det er ikke alltid det er
så lett å palpere tumor, særlig ved store bryst. En differensialdiagnose kan være fettvevsnekrose
etter traume. Hvis det anamnestisk er mistanke om det, bør det likevel undersøkes med
mammografi.
B Det er ikke nødvendig med utredning av dette siden hun uansett snart blir invitert til ny runde
mammografiscreening.
Feil. Pasienten er utenfor det nasjonale mammografiscreeningprogrammet der kvinner 50-70 år
inviteres. Screeningprogrammet er uansett ment til screening hos kvinner der man ikke har
mistanke om brystkreft. Ved symptomer eller funn som kan gi mistanke om brystkreft, skal kvinner
utredes. Da skal man ikke vente på neste sv\creeninginvitasjon.
C Det er ikke nødvendig med utredning siden det mest sannsynlig er en dyp betennelse, som
behandles med antibiotika tabletter i 7 dager og kontroll
Feil. Dette passer ikke med inflammasjon/infeksjon. Inndragning som dette bør utredes med
mistanke om brystkreft.
D X Dette bør utredes med mistanke om brystkreft, og pasienten henvises til undersøkelse ved
nærmeste brystdiagnostiske senter.
Riktig. Man må mistenke brystkreft når det oppstår en inndragning i brystet. Det er ikke alltid det
er så lett å palpere tumor, særlig ved store bryst. En differensialdiagnose kan være
fettvevsnekrose etter traume. Hvis det anamnestisk er mistanke om det, bør det likevel
undersøkes med mammografi. Det er ikke uvanlig at traumet er lite, og innen symptomet (kul/
inndragning/blåmerke) oppstår, har kvinnen glemt det. Inndragning kan i noen tilfeller oppstå og
forsvinne igjen uten at vi finner sikker årsak.
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En pasient har fått påvist et 7 mm stort konkrement i venstre ureteropelvine overgang, og er blitt
avlastet med JJ-stent i venstre ureter noen dager. Kommer til stenbehandling med ESWL. Hvilken
radiologisk modalitet er det vanlig å bruke for å kontrollere om konkrementet fortsatt er tilstede, og i så
fall om det ligger på samme sted som før?
A X Røntgen abdomen i ett plan
+Med en lav stråledose får man bra nok oversikt til at man som oftest kan gjenfinne et kjent
konkrement og vurdere lokaliseringen.
B Ultralyd urinveier
Ultralyd kan påvise enkelte konkrementer, men gir ikke god nok oversikt til å utelukke
konkrementer eller se om de har forflyttet seg til ureter.
C 3-fase CT urinveier
Unødvendig omfattende utredning og gir uakseptabelt høy strålebelastning for denne
problemstillingen.
D Stein-CT urinveier
Gir god vurdering av konkrement og lokalisering, men med større stråledose enn røntgen.
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Hvilke(n) kontrastfase(r) ved CT av urinveiene viser er best egnet for stein (konkrement) diagnostikk?
A

Venefase og ekskresjonsfase.
Dobbel stråledose (minst) uten vesentlige fordeler ved stendiagnostikk.
B Bare ekskresjonsfase.
Kan drukne konkrementer i den utskilte kontrasten, krever bruk av kontrastmiddel, større
stråledose og økt tidsbruk uten å gi vesentlige fordeler.
C Prekontrastfase og venefase.
Dobbel stråledose uten vesentlige fordeler ved stendiagnostikk.
D X CT urinveier uten kontrast (prekontrastfase).
Visualiserer de aller fleste konkrementer godt, skiller de greit ut fra de omgivende bløtdelene.
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En mann har fått påvist en malign tumor i venstre testis. Hvilken av disse bildeutredningene er best
egnet som staging for metastatisk sykdom før valg av behandlingsopplegg?
A X CT thorax, abdomen og bekken
Dette er den eneste kombinasjonen som gir god fremstilling av både retroperitoneale lymfeknuter
og lungene.
B Ultralyd abdomen + skjelettscintigrafi
Gir en viss oversikt over retroperitoneum, men ikke lungene som er viktigste organ for
hematogene fjernmetastaser.
C MR bakre bukvegg + MR lever
gir god fremstilling av retroperitoneale lymfeknuter, men ikke lungene som er viktigste organ for
hematogene fjernmetastaser.
D MR bekken + MR totalcolumna
gir ikke oversikt over retroperitoneale lymfeknuter eller lungene.
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En 65 år gammel mann fikk for vel et år siden påvist prostatakreft ISUP gradgruppe 1 (Gleason<6) og
ble satt i aktiv overvåking. Han har nå fått smerter i lumbosacralcolumna. Du vil utrede om han kan ha
skjelettmetastaser, tross bare kjent lavgradig prostatakreft. Disse 4 modalitetene kan alle vise
skjelettmetastaser, men hvilken regnes å ha best sensitivitet?
A
B
C
DX

Røntgen
Scintigrafi
CT
MR
modalitetene står her oppført i rekkefølge etter stigende sensitivitet.
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En 22 år gammel mann var for snart 2 år siden innblandet i en sykkelulykke hvor han fikk et kraftig
traume mot perineum. Ble raskt restituert etterpå. I det siste syns han det er vanskeligere enn tidligere
å tømme urinblæra, det tar lengre tid. Urologen som vil undersøke ham med cystoskopi møter en ikke
passerbar stenose i bulbære del av urethra, og mistenker en traumeutløst striktur. Hva er vanlig
bildediagnostikk for å utrede slike stenoser?
A

MR blære og urethra
Brukes til å undersøke urethra hos kvinner
B X Urethragrafi med retrograd kontrast
Gir direkte fremstilling av strikturer i urethra
C Ultralyd penis og blære
kan evt brukes av spesialkompetent undersøker
D 99mTc-DTPA scintigrafi
Egnet for å påvise vesicoreteral reflux
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En 4 år gammel jente har svelget en 1-krone mynt. Ho ble henvist til røntgen abdomen fra legevakten
som viste "et fremmedlegeme beliggende i plassen for ventrikkelen". Etter 13 dager har hun eller
foreldrene ikke sett dette i avføringen. Hun er asymptomatisk. Det taes et nytt røntgen bilde som viser
"fremdeles et fremmedlegeme beliggende lenger sentralt, usikkert i hvilken del av tarmene".
Hva gjør du videre for å finne ut lokalisasjonen til dette?

A X Henviser til røntgen gjennomlysning med peroral kontrast (fluoroskopi).
Dette blei gjort og man fant kronestykket i prepylore antrum ventrikuli. Gastroskopert etterpå.
Veldig lav strålebruk; lavere enn røntgen oversikt abdomen. Beste modalitene og
fremgangsmåten å starte med. Da får man iallefall verifisert eller ekskludert lokalisasjon i
ventrikkelen og duodenum.
B Henviser til gastroskopi med fjerning av fremmedlegeme.
Dette gjøres kun når man har lokalisert fremmedlegeme i ventrikkelen. "Invasiv" prosedyre med
behov for narkose; bør ikke brukes innledningsvis.
C Henviser til CT abdomen (lavdose) for å finne eksakt beliggenhet.
Aldri CT i dette tilfellet. Ingenting som rettferdiggjør strålebruken hos asymptomatisk pasient.
D Ekspektans. Ikke behov for videre diagnostikk per nå. Mynten er liten og vil passere av seg selv.
Høres minst invasiv ut hos en asymptomatisk pasient. Men vi gjør ingenting med "problemet". VI
vet fortsatt ikke kor mynten ligger hen. Kan bli behov for nytt røntgen om noen uker; da er vi like
langt.
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En 2,5 måneder gammel gutt blir innlagt barneavdelingen med klinisk og biokjemisk mistanke om
pyelonefritt. UL urinveier avdekket ingen tilgrunnligende patologi. Forbedring av allmenntilstanden og
blodprøver etter iv. antibiotika behandling. Etter noen uker ønskes supplerende utredning av urinveier
for å se etter årsaker til pyelonefritten.
Hvilken bildemodalitet henviser du til?
A X Røntgen MCUG
Iflg. pediatrisk veileder skal barn < 3 år (særlig gutter) utredes videre. Her kan en avdekke
urethraklaff / COPUM (congenital obstructing posterior urethral membrane) og / eller refluks
(VUR).
B Røntgen urografi
Derson ingen påvist hydroenfrose, neppe indisert. Avdekker ingen underliggende årsakt til øvre
UVI.
C Røntgen pyelografi (antegrad)
Dette gjøres via inneliggende nefrostomi kateter for fremstilling av pasassje eller hinder av slikt
gjennom samlesystemet.
D MR urografi
Sedasjon hos nyfødte. Igjen får en ikke kartlagt årsaken til øvre UTI. Kun anatomisk fremstilling
av urinveier.
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En 6 år gammel gutt falt fra et tre (3-4 meter) og traff bakken med ventre side av magen og nedre
brystkassen. Han klarer ikke å stå grunnet smerter. Ambulansen kommer og tar han med til
akuttmottaket. Han er sirkulatorisk stabil, men har makroskopisk hematuri ved forsøk på vannlating.
Det taes et røntgen thorax og et røntgen bekken.
Hva er neste bildediagnostisk modalitet ved slike traumemottak?
A

Trengs ikke videre utredning med bildemodalitet. Gutten skal på operasjonsstue, sterk mistanke
om nyreskade.
Ingen kirurg opererer ved mistanke om nyreskade uten bildediagnostisk kartlegging av omfanget
og ev. annen organskade.
B CT abdomen / bekken
Alltid UL først. Lett og raskt å gjere (tar < 2-3 min).
C CT multitraume (CT caput collum / / thorax / abdomen / bekken)
Standard multitraume CT kan avvikes dersom traumeleder ikke har mistanke om hode-/
nakkeskade.
Hos aktuelle pasienten er det nok indisert med CT thorax / abdomen / bekken; ev. seinserie
gjennom urinveier (se etter urinlekkasje).
D X Ultralyd abdomen
UL abdomen / UL FAST. Se etter fri væske (ikke ev. organskade!).
Iflg. litteraturen skal en vurdere laparatomi ved funn av fri væske, men her bestemmer
totalsituasjonen og sirkulatorisk status veien innom CT maskin eller ikke (fersk blødning og
omfattende organskade bør behandles).
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En 52 år gammel kvinne fikk påvist et infiltrerende mammakarsinom, histopatologisk grad 3. Tumoren
var negativ for østrogen- og progesteronreseptorer ved immunhistokjemisk undersøkelse, men var
positiv for HER2 ved fluorescens in situ hybridisering (FISH) hvor det ble funnet økt kopitall
(amplifikasjon) av HER2 genet.
Hvilket behandlingsalternativ vil være mest nyttig for denne pasienten?
A X Trastuzumab
Riktig svar – Høyt kopitall av HER2 er assosiert med høyt proteinuttrykk og behandling med det
monoklonale antistoffet trastuzumab vil bedre prognosen.
B Antiandrogen
Dette brukes vanligvis ikke ved brystkreft – vi har ikke testet denne tumoren for androgenuttrykk
C Antiøstrogen
Indikasjon for antiøstrogenbehandling: hormonreseptorpositivitet.
D Aromatasehemmer
Ikke-steroid arometasehemmer – indikasjon: hormonreseptorpositivitet.
000015ec771cc3d364
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Omtrent 300 nye tilfeller av testiskanser diagnostiseres hvert år i Norge og om lag 50 % av pasientene
er under 32 år. Vel 95 % av tilfellene klassifiseres som germinalcelletumorer (eng.: testicular germ cell
tumour (TGCT). Bildet viser et hematoxylin-erytrosin-safran (HES)-farget histologisk snitt fra en
germinalcelletumor i testis (x100 og x400).
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Hvilken type germinalcelletumor er dette?
A

Malignt teratom
Feil svar. Ved teratom forventer vi å finne ulike vevstyper fra to eller flere kymblad. Vevstypene er
ofte høyt differensierte.
B Germinalcelletumor av blandet type
Feil svar. Bildet viser kun seminom.
C Choriokarsinom
Feil svar. Ved choriocarcinom forventer vi å finne vev som ligner ekstraembryonale eller
trofoblastiske elementer.
D X Seminom
Riktig svar. Her ser vi umodne germinalceller, lymfocytter og fibrøse bånd forenlig med seminom.
000015ec771cc3d364
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Hvilket utsagn om endometriekarsinomer er riktig?
A X Endometriehyperplasi er assosiert med endometrioid karsinom
Endometriehyperplasi er assosiert med utvikling til adenokarsinom, særlig type I som
endometrioid. Endometrioide karsinomer er type I-karsinomer og serøse karsinomer er type IIkarsinomer. Type II karsinomer er vanligvis mer aggressive enn type I. Type I-karsinomer er ofte
østrogenavhengige.
B Type II-endometriekarsinomer er vanligvis østrogenavhengige
C Serøse karsinomer er eksempler på type I-endometriekarsinomer
D Endometrioide karsinomer har dårligere prognose enn de serøse
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En 58 år gammel kvinne får påvist mikrokalk i et område av det høyre brystet ved
mammografiscreening. Ved histopatologisk undersøkelse finnes forandringer forenlig med duktalt
karsinom in situ (DCIS).
Hvilket av de fire bildene nedenfor viser DCIS?
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A

Bilde A
Bilde A vider infiltrerende lobulært karsinom
B Bilde B
Bilde B viser normalt brystkjertelvev og stroma
C Bilde C
Bilde C viser fibroadenom
D X Bilde D
Bilde D viser DCIS: proliferasjon av atypiske celler i en melkegang. Ingen gjennombrudd av
basalmembran. Nekrose i midten.
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En 75 år gammel kvinne får påvist fortykket endometrium ved ultralyd. Det blir tatt en pipelleprøve, og
prøven viser endometriehyperplasi med atypi. Infiltrerende vekst er ikke sett. Selv om det ikke er påvist
infiltrerende vekst anbefaler gynekologen at det blir utført hysterektomi.
Hvorfor tror du denne anbefalingen ble gitt?
A

Fordi atypisk hyperplasi ofte medfører betydelige smerter
Atypisk hyperplasi er ikke assosiert med smerter
B Fordi det er en enkel operasjon uten komplikasjoner
C X Fordi atypisk hyperplasi kan utvikle seg til adenokarsinom
Atypisk hyperplasi er en risikofaktor for utvikling av adenokarsinom i endometriet
D Fordi atypisk hyperplasi alltid gir store blødningsplager
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En ung kvinne blir innlagt på sykehus pga. akutte magesmerter. Hun blir operert kort tid etter
innleggelse. Under ser du to histopatologiske bilder fra et rufsete innhold i venstre tubes lumen (hhv.
X40 og X100).
Hva er din diagnose?
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A Normal tube
B X Ekstrauterin graviditet
Det er choriontotter i tubens lumen
C
Intraepitelialt karsinom
D Infeksjon og betennelse
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En mann på 55 år blir operert pga. en tumor i nyret. Tumor er 3 cm stor, og den er lokalisert
subkapsulært uten innvekst i nyrebekkenet. Ved histopatologisk undersøkelse finner man at pasienten
har kreft med primært utgangspunkt i nyret.
Hvilken diagnose forventer du?
A Feokromocytom
B X Klarcellet karsinom
Klarcelltet nyrecellekarisnom er det vanligste karsinomet med primært utgangspunkt i nyre
C Plateepitelkarsinom
D Overgangsepitelkarsinom
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En 70 år gammel mann utredes på grunn av blod i urinen. Det blir sett ruglete områder i
blæreslimhinnen og disse blir biopsert.
Under ser du to bilder fra den ene biopsien (hhv. X40 og X200). Hva er din diagnose?
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A X Overgangsepitelkarsinom
Det er fortykket overgangsepitel og små øyer av epitelceller i underliggende stroma som viser at
det er infiltrerende vekst
B Plateepitelkarsinom
C Betennelse og reaktivt epitel
D Normal blæreslimhinne
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En 33 år gammel kvinne kommer til svangerskapskontroll i sitt tredje svangerskap. Henne yngste barn
fikk blodforgiftning med gruppe B streptokokker like etter fødselen. Heldigvis gikk det bra med barnet
som nå er friskt. Kvinnen er naturlig nok bekymret for om det samme kan skje igjen siden hun er bærer
av denne bakterien i skjeden.
Hvordan skal en slik situasjon håndteres i henhold til norske retningsjinjer?
A

Det tas vaginalprøve for gruppe B streptokokker ved svangerskapsuke 35-37, og gis
antibiotikabehandling i forbindelse med fødselen dersom prøven er positiv
B Det gjøres intensivert overvåkning av barnet under og etter fødselen, og gis tidlig behandling
dersom det tilkommer tegn på infeksjon
C X Det gis antibiotikabehandling i forbindelse med fødselen siden hun tidligere har født barn som fikk
blodforgiftning med gruppe B streptokokker i forbindelse med fødselen
Uansett svangerskapsvarighet gis intravenøs antibiotikaprofylakse under fødselen til kvinner
som tidligere har født barn med neonatal GBS-sykdom (https://www.helsedirektoratet.no/
retningslinjer/gruppe-b-streptokokker-hos-gravide-og-fodende-kvinner/Gruppe%20Bstreptokokker%20hos%20gravide%20og%20fødende%20kvinner%20–%20Nasjonal%20faglig%
20retningslinje.pdf/_/attachment/
inline/3583a5d6-1936-451e-879f-2e5d6ff24bb0:34fe5aad119fa0a460c5e659349841d8f4bc1c96/
Gruppe%20B-streptokokker%20hos%20gravide%20og%20fødende%20kvinner%20–%
20Nasjonal%20faglig%20retningslinje.pdf)
D Det er ikke nødvendig å ta prøve av mor, men gis antibiotikabehandling av mor 2- 4 uker før
fødselen for å fjerne gruppe B streptokokker fra morens fødselskanal
000015ec771cc3d364
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Hos en elleve år gammel gutt mistenker du Tinea capitis med håraffeksjon.
Hvilken soppart er mest sannsynlig årsak til denne sykdommen?
A X Microsporum species.
Dermatofytt som kan gi Tinea capitis, men mye mindre vanlig enn Trichophyton rubrum.
B Aspergillus species.
Muggsopp som smitter via luftveier og kan gi luftveisinfeksjon eller disseminert infeksjon i andre
organer, oftest hjerne. Hyppigste årsak til invasiv muggsoppinfeksjon i Norge. Kan også forårsake
allergisk sykdom.
C Malasezzia species.
Årsak til pityriasis versicolor som er en overflatisk soppinfeksjon karakterisert med hypo- eller
hyperpigmenterte hudområder.
D Candida species.
Candida kan gi hudinfeksjoner og systemisk soppinfeksjon, men ikke Tina capitis
000015ec771cc3d364

103
En 67 år gammel kvinne fra Bangladesh søker asyl i Norge. Hun oppsøker lege på grunn av hoste av
flere ukers varighet. Hun har tapt vekt i samme periode, og er svært slapp. Lungerøntgen viser ett
diffust infiltrat apikalt i høyre overlapp og hilusglandelforstørrelse på samme side. Vakthavende lege
ved sykehuset legger pasienten inn for visere utredning. Hvilket isoleringsregime bør velges?
A Kontaktsmitteregime
B X Luftsmitteregime
Pasientens bakgrunn, sykehistorie, symptomer og funn ved rtg.thorax gir grunn til å mistenke
aktiv lungetuberkulose. Tuberkulose smitter via inhalasjon av dråpekjerner med
tuberkulosebakterier. Ved bekreftet eller mistenkt smittsom tuberkulose skal pasienten isoleres på
luftsmitteisolat.
https://www.fhi.no/nettpub/tuberkuloseveilederen/smitte-og-smitteverntiltak/7.-smitteverntiltak/#72smitteverntiltak-i-helseinstitusjoner
C Dråpesmitteregime
000015ec771cc3d364

104
Som medisinsk forvakt tar du imot en mann på 23 år som har reist rundt på landsbygda i India. Han
har drukket vann fra springen. Han har feber, hodepine og magesmerter. BT: 95/60 og puls 115. Det er
tatt hurtigtest for malaria og Dengue som begge er negative.
Hvilken utredning bør man velge hos denne pasienten?
A X Ta blodkultur med tanke på tyfoidfeber
Tyfoidfeber kan ha det aktuelle kliniske bildet. Det er spesielt høy risiko i India og etter å ha
drukket usterilt vann. Diagnosen stilles med påvisning av Salmonella typhi eller Salmonella
paratyphi i blodkultur.
B Ta benmarg til dyrkning med tanke på tyfoidfeber
C Ta blodprøve for å utføre Widals reaksjon med tanke på Salmonellainfeksjon
D Ta avføring til dyrkning på patogene tarmbakterier med tanke på Salmonella-gastroenteritt
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En mann på 45 år med revmatoid artritt skal starte behandling med rituximab (anti-CD20 antistoff). Du
forklarer at han har noe økt risiko for å få hypogammagobulinemi (lave nivåer av IgG) og at han derfor
er noe økt utsatt for infeksjoner.
Hvilke infeksjoner er han primært utsatt for?
A Meningitter med meningokokker og Listeria monocytogenes
B Hud- og bløtdelsinfeksjoner med stafylokokker og streptokokker
C X Luftveisinfeksjoner med pneumokokker og Hemophilus influenzae
Pasienter med hypogammaglobulinemi er utsatt for residiverende luftveisinfeksjoner (otitter,
sinusitter og pneumonier) med pneumokokker og H. influenzae. Dette er kapselkledde bakterier
hvos opsonisering med immunglobuliner er avgjørende for effektiv fagocytose.
D Urinveisinfeksjoner med E. coli og Proteus mirabilis
000015ec771cc3d364
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En 25år gammel mann innlegges med høy feber. Det er 4 uker siden han returnerte fra en reise i flere
land i Øst-Afrika. Han brukte malariaprofylakse (Malarone), men han tok tablettene uregelmessig
under siste del av oppholdet.
Er malaria en sannsynlig diagnose?
A Nei, fordi inkubasjonstiden ved malaria alltid er mindre enn 2 uker
B X Ja, fordi inkubasjonstiden ved malaria øker utover 2 uker ved uregelmessig malariaprofylkase.
Profylakse må tas regelmessig (for Malarone hver dag) for å gi god beskyttelse. Valigvis er
inkubasjonstiden for malaria mindre enn 2 uker, men ved uregelmessig profylakse kan den øke
betydelig, gjerne 4-6 ukerHan har dessuten vært i Øst-Afrika som er risikoområde.
C Ja, fordi inkubasjonstiden for malaria i Øst-Afrika alltid er lengre enn 4 uker
D Nei, fordi malariaprofylakse er veldig effektiv selv om den brukes uregelmessig
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En mann på 75 år legges inn ved medisinsk avdeling med BT 85/50, puls: 120 og feber (39˚C). Urin
stix viser 3+ for blod og 3+ for leukocytter. Han har flere ganger tidligere hatt urinveisstein, og man gjør
derfor UL urinveier. Denne viser betydelig hydronefrose av høyre nyrebekken.
Hvilke behandlingstiltak bør legen fortrinnsvis starte hos denne pasienten?
AX
B
C
D

Ampicillin + gentamicin i.v. og henvisning for innleggelse av nefrostomi
Selexid i.v. og henvisning for innleggelse av nefrostomi
Ampicillin + gentamicin i.v. og henvisning til steinknusing (ESWL)
Selexid i.v. og henvisning til steinknusing (ESWL)
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En 72-årig kvinne med diabetes mellitus type 2 har fortsatt en høy HbA1c til tross for behandling med
tre ulike perorale antidiabetika. Du bestemmer deg for å prøve insulin hos denne pasienten. Hvordan
bør oppstarten skje?
A X Med middels langtidsvirkende insulin til kvelden
Det viktige ved diabetes type 2 er å få en basal tilførsel av insulin. Måltidsinsulin / hurtigvirkende
insulin er unødig komplisert for pasienten, i alle fall i en oppstartfase.
B Med middels langtidsvirkende insulin morgen og kveld, og hurtigvirkende insulin til alle måltider
C Men en ferdigblandet kombinasjon av hurtigvirkende og middels langtidsvirkende insulin til frokost
og kveldsmat
D Med hurtigvirkende insulin til alle måltider
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Hydroklortiazid, furosemid, spironolakton og amilorid tilhører alle legemiddelgruppen diuretika. To av
disse midlene kan gi hyperkalemi som bivirkning.
Hvilke av legemidlene er det?
A X Spironolakton og amilorid
Begge disse er kaliumsparende diuretika. Amilorid er kanskje lite kjent, men studentene bør
kunne dedusere seg fram til riktig svar fordi de andre alternativene inneholder enten furosemid
eller hydroklortiazid (som de bør kjenne til at gir hypokalemi).
B Amilorid og hydroklortiazid
Hydroklortiazid gir tendens til hypokalemi
C Hydroklortiazid og furosemid
Begge disse gir tendens til hypokalemi
D Furosemid og spironolakton
Furosemid gir tendens til hypokalemi
000015ec771cc3d364
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Angiotensinreseptorhemmere og ACE-hemmere påvirker begge renin-angiotensin-aldosteronsystemet, men med ulik virkningsmekanisme. Dette medfører noen forskjeller i bivirkningspanorama
for de to legemiddelgruppene.
Hvilken bivirkning anses som den klinisk viktigste forskjellen?
A X Tørrhoste
Det er godt etablert at ACE i tillegg til å konvertere angiotensin I til angiotensin II, også er viktig for
nedbrytningen av bradykinin til inaktive metabolitter. Den karakteristiske tørrhosten som mange
pasienter opplever som bivirkning av ACE-hemmere anses å være forårsaket av
bradykininopphopning i lungevev. Angiotensinreseptorhemmere påvirker ikke ACE og har dermed
ikke denne effekten/bivirkningen.
B Tørste
C Urinretensjon
D Kalde ekstremiteter
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En kvinne er gravid i uke 9+0. Hun har nettopp funnet ut at hun er gravid. I forrige uke inntok hun et
legemiddel som i følge referanselitteraturen har fosterskadelig potensiale. Hva slags effekter kan dette
mest sannsynlig medføre?
A
B

Fysiologiske forstyrrelser i neonatalperioden
Alt eller ingenting-effekt; det vil si at enten går svangerskapet til grunne eller så er fosteret
uskadet
C Intrauterin veksthemming
D X Strukturelle skader
mest sannsynlig
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En eldre mann med prostatahyperplasi, hypertensjon, hypotyreose, tidligere hjerteinfarkt og en
moderat nyresvikt bruker bl.a. følgende legemidler:
• Metoprolol (en beta-blokker)
• Ramipril (en ACE-hemmer)
• Doksazosin (en alfa-blokker)
• Levotyroksin
Han klager nå over utmattelse og svetting, og har hatt et ufrivillig vekttap på 5 kg. EKG viser
nyoppstått atrieflimmer.
Hvilket legemiddel har mest sannsynlig årsakssammenheng med dette?
A X Levotyroksin
Vignetten beskriver symptomer som passer med tyreotoksikose forårsaket av overdosering av
levotyroksin.
B Ramipril
C Metoprolol
D Doksazosin
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Legemidler i gruppen fosfodiesterase-5-hemmere skal ikke brukes sammen med glyseroltrinitrat
(nitroglyserin) og andre nitrater.
Hva er årsaken til dette?
A

Kombinasjonen kan gi nyresvikt
Men kan eventuelt tenke seg nyresvikt sekundært til et ekstremt blodtrykksfall, men
blodtrykksfallet er uanasett det primære.
B X Kombinasjonen kan gi kraftig blodtrykksfall
Legemidler i begge gruppene virker vasodilaterende, og hvis man kombinerer, får man en svært
kraftig vasodilaterende effekt.
C Kombinasjonen kan gi forlenget QT-tid med risiko for torsades de pointes-arytmier
D Kombinasjonen kan gi kramper
000015ec771cc3d364
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Postmenopausal hormonbehandling er assosiert med både positive og negative effekter. På den
negative siden er det spesielt en type kreftsykdom som anses å stå i en kausal sammenheng med
eksponering for slik behandling. Hvilken er dette?
A
B
C
DX

Lungekreft
Livmorkreft
Osteosarkom
Brystkreft
Korrekt svar
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NSAIDs kan være nefrotoksiske gjennom å føre til en reduksjon i nyregjennomblødningen og derved til
redusert GFR. Dette ses særlig hos pasienter som fra før er gamle og syke, og som har
tilleggsbelastninger eller sykdommer som fører til økt aktivering av det adrenerge systemet eller av
RAAS. Denne potensielt nefrotoksiske mekanismen er en direkte konsekvens av NSAIDs' analgetiske
virkeprinsipp. Hva er denne virkningsmekanismen?
A

Reduksjon av COX-mediert syntese av prostaglandiner og beslektede endogene stoffer fra
leukotriener.
B X Reduksjon av COX-mediert syntese av prostaglandiner og beslektede endogene stoffer fra
arakidonsyre.
Korrekt svar.
C Reduksjon av COX-mediert syntese av prostaglandiner og beslektede endogene stoffer fra
trombocytter.
D Reduksjon av COX-mediert syntese av prostaglandiner og beslektede endogene stoffer fra
askorbinsyre.
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Finasterid er et legemiddel som brukes ved benign prostatahypertrofi og som virker ved å blokkere
enzymet testosteron-5-alfareduktase.
Her er fire påstander om dette legemidlet:
• Det kan gi hypotensjon som bivirkning
• Det kan øke konsentrasjonen av prostataspesifikt antigen
• Det bør ikke brukes sammen med betablokkere
• Effekten kan ikke evalueres endelig før seks måneder etter oppstart
Bare en av disse påstandene er riktig. Hvilken?
A
B

Det kan gi hypotensjon som bivirkning
Det kan øke konsentrasjonen av prostataspesifikt antigen
Konsentrasjonen vil synke siden kjertelens volum reduseres.
C Det bør ikke brukes sammen med betablokkere
D X Effekten kan ikke evalueres endelig før seks måneder etter oppstart
Legemider virker ved å redusere størrelsen på prostatakjertelen. Denne reduksjonen i volum tar
tid.
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En kvinne behandles med levotyroksin på indikasjon hypotyreose. Hun blir så gravid. Hvordan bør den
aktuelle legemiddelbehandlingen endres i forbindelse med svangerskapet?
A Dosen levotyroksin reduseres med 20-30 % så snart det foreligger en positiv graviditetstest
B Dosen endres i utgangspunktet ikke men TSH og fritt T4 følges med en måling i hvert trimester
C X Dosen levotyroksin økes med 20-30 % så snart det foreligger en positiv graviditetstest
ref gynveileder 2014 (endoveileder sier 20% gynveileder 30%)
D Bruk av levotyroksin er kontraindisert i svangerskap
000015ec771cc3d364

Testen har 117 oppgaver. På utskriftstidspunktet var 0 oppgaver blitt trukket og det var gjort
fasitendringer på 0 oppgaver.
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