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En 69 år gammel kvinne legges inn på lokalsykehuset tiltrengende øyeblikkelig hjelp. Som LIS1
tilkalles du og ved ankomst er pasienten tydelig engstelig. Hun har åpenbare pusteproblemer med
rikelige fremmedlyder i ekspiriet, tendens til skummende fråde i munnen. Hun virker tørr i huden, men
med kalde fingre og tær.
Blodtrykk måles til 190/110 mmHg, puls 95 regelmessig. EKG viser sinusrytme, ingen ischemitegn.
Du antar at det her dreier seg om hjertesvikt med lungestuvning og du ønsker å komme raskt i gang
med behandling.
Hvilket medikament er det beste for å gi rask og effektiv behandling til denne pasienten?
A

ACE-hemmer i lav dose med senere opptrapping
Ikke egnet i ved akutt hjertesvikt med lungestuvning
B Kalsiumblokker i repeterte doser
Bør ikke brukes ved stuvningssvikt
C Betablokkere i lav dose med senere opptrapping
Ikke egnet i ved akutt hjertesvikt med lungestuvning
D X Nitroglycerin, først sublingualt, deretter intravenøst
Gir god og styrbar effekt mot pasientens systemiske hypertensjon og gir også god reduksjon av
preload vha venøs dilatasjon, redusert volumfylning/belastning til hø. hjertehalvdel,
lungekrestsløp og venstre hjertehalvdel
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Du er fastlege og en av dine pasienter kommer til deg med spørsmål om råd angående medisiner og
vaksiner før en reise til Sør Amerika. Hun er 25 år gammel og har Revmatoid artritt (RA). Hun hadde
ved debut høy sykdomsaktivitet og det tok tid før hun hadde kontroll på sykdommen. For
tiden behandles hun med metotrexat og en Tumornekrosefaktor alfa (TNF-α)-hemmer som settes
subcutant hver 4. uke. Hun er i remisjon og er svært godt fornøyd.
Hvilket råd er det best å gi?
A
B

Kontinuere leddgiktsbehandlingen og følg anbefalt vaksinasjonsråd for de land de skal besøke
Seponere leddgiktsbehandlingen og følg anbefalt vaksinasjonsråd for de land de skal besøke
med unntak av levende vaksiner
Seponeres leddgiktsbehandlingen risikerer hun oppbluss av sin leddgikt.
C X Kontinuere leddgiktsbehandlingen og følg anbefalt vaksinasjonsråd for de land de skal besøke
med unntak av levende vaksiner
Biologisk 'Disease modifying anti-rheumatic drugs' (DMARDs) som anti TNF-hemmer hemmer
immunforsvaret. Levende bakterie- eller virusvaksiner kan gi alvorlig infeksjon hos pasienter med
nedsatt immunforsvar og er derfor som hovedregel kontraindisert. Inaktiverte (ikke levende)
vaksiner innebærer ikke noen økt risiko for pasienter med nedsatt immunforsvar men effekten av
vaksinene kan bli mindre enn hos immunfriske.
D Seponere leddgiktsbehandlingen og følg anbefalt vaksinasjonsråd for de land de skal besøke
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En 32 år gammel kvinne kommer til legevakten på ettermiddagen. Hun er tidligere frisk og jobber som
profesjonell danser. Hun har de siste fire ukene vært plaget av smerter i korsryggen med ledsagende
utstråling og nummenhet i høyre ben. Smertene har holdt henne borte fra jobb enkelte dager og hun
har oppfattet sin egen tilstand som isjias. Hun har hatt noe effekt av diklofenak som hun har tatt ved
behov. Grunnen til at hun oppsøker legevakt er at hun siden i dag tidlig har opplevd økende kraftsvikt i
høyre ankel. Smertene har samtidig avtatt noe i intensitet. Hun har ingen større problemer med
vannlating eller avføring. Ved klinisk undersøkelse har hun tydelig droppfot på høyre side og problemer
med stegavvikling. Det foreligger styrke grad 1 av 5 for både dorsalfleksjon i ankel og
storetåekstensjon på høyre side. Normale kraftprestasjoner i venstre underekstremitet. Ingen
refleksdeficit eller -asymmetri. Lasegues prøve er umiddelbart positiv på høyre side med
smerteutstråling distalt for kneet.
Hvilken håndtering av pasienten er mest riktig?
A
B

Sender pasienten hjem og henviser henne til psykomotorisk fysioterapi
Henviser pasienten til MR lumbosakralcolumna på privat røntgeninstitutt med prioritet innen 2
uker
C Sender pasienten hjem med resept på oxykodon og ber henne oppsøke sin fastlege ved
ytterligere forverring
D X Øyeblikelig hjelp (ØH)-innleggelse på sykehus for videre utredning med snarlig MR av
lumbosakralcolumna og vurdering av kirurgi
Dette er en pasient med sannsynlig lumbalt prolaps (høyre L5-affeksjon) og uttalte pareser som
kan få betydelige følger for hennes fremtidige funksjonsnivå, livskvalitet og yrkeskarriere om de
persisterer. MR av LS-columna vil gi bedre diagnostisk avklaring enn CT av LS-columna (CT gir
også strålebelastning). Rask kirurgi vil være aktuelt om klinikk og bildefunn samsvarer.
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En 89 år gammel kvinne kommer til deg på legevakt pga. svimmelhet og tungpust den siste uken. Hun
er tidligere frisk.
Som ledd i vurderingen tar du et EKG som viser at ventriklene går helt regelmessig med en frekvens
på 40/min og atriene helt regelmessig med en frekvens på 70/min.
Hva er arytmidiagnosen og hva er riktig videre håndtering?
A
B
C
DX

Pasienten har AV-blokk grad 2 Mobitz type II og bør innlegges sykehus direkte.
Pasienten har AV-blokk grad 2 Mobitz type II og bør henvises for snarlig poliklinisk vurdering.
Pasienten har AV-blokk grad 3 og bør henvises for snarlig poliklinisk vurdering.
Pasienten har AV-blokk grad 3 og bør innlegges sykehus direkte.
Det er AV-dissosiasjon uten overledning over AV-knuten og med langsom ventrikkelaksjon.
Pasienten har derfor total AV-blokk (grad 3). Det er fare for hjertestans og pasienten bør legges
inn på sykehus under kontinuerlig observasjon.
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På legevakt møter du en 21 år gammel tidligere frisk kvinne som ila de siste to ukene har endret seg
fra å være normaltfungerende med venner og studier til å nå insistere på å gå barbent for å "ha
jording" og spise bare blomster, gress og løv, samt potet. Hun snakker mye med seg selv og det er
vanskelig å føre en samtale med henne - det er ikke sammenheng i det hun sier. Hun har fortalt sin
søster at hun snakker med og er et medium for intelligent liv på planeten UBU og snart skal hun føde
barnet til kongen av UBU. Så vidt familien vet sover hun godt på natta - men hun insisterer på å sove i
hagen uten telt og sovepose. Foreldrene, som er med til legevakta, tror hun er psykotisk og de er redd
hun nå må slutte å studere og bli uføretrygdet og aldri kommer til å etablere seg i voksenlivet.
Hva er riktigst at du forklarer foreldrene om pasientens tilstand, prognose og behandling?
A

Schizofreni. Forløpet kan variere alt fra at dette er eneste episode, via gjentatte episoder til
kronisk.
Ikke schizofrenimistanke før plagene har vart minst en måned. Da også helst
prodromalsymptomer - ikke plutselig debut.
B X Akutt forbigående psykose og at hun i utgangspunktet antas å bli helt frisk igjen ila få uker.
Medisiner antas å hjelpe.
Mest sannsynlig.
C Mani. Forløpet varierer men medisiner kan både avgrense denne episoden og forebygge nye.
Hvis det er mani er resten riktig. Men det er egentlig lite i historien som indikerer at mani er mer
sannsynlig enn akutt psykose.
D Rusutløst psykose, hun må på rusavvenning. Medisiner bør unngås.
Den akutt forbigående kan være rusutløst men også ha mange andre årsaker. Og om det skulle
være rusutløst er ikke rusavvennig alltid aktuelt og det er heller ikke riktig at medisiner bør
unngås. Det er ingen indikasjon på rus i denen sykehistorien.
000015f840ef016312

6
I EKG måles QT-tiden fra start av QRS-komplekset til slutt av T-bølgen.
Hvilken elektrofysiologisk prosess i hjertet måles vanligvis med QT-tiden?
A
BX
C
D

Ventriklenes depolariseringstid
Ventriklenes repolariseringstid
AV-knutens ledningshastighet
Atrienes depolariseringstid
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En 23 år gammel kvinne som studerer historie har gått på olanzapin 5 mg daglig siden hun for 3 år
siden var innlagt og fikk diagnosen schizofreni. Hun ble skrevet ut fra spesialisthelsetjenesten for 6
mnd siden, hun har ikke hatt symptomer på 2 år og er godt er i gang med studiene etter 1 års
sykmelding / utsettelse. Hun lurer på om hun kan slutte med medisin da hun opplever bivirkninger i
form av trøtthet og økt matlyst som plagsomme.
Hva er riktig råd nå?
A

Hun må stå på denne medisinen livslangt, kan ikke slutte.
Det er feil jfr retningslinjer
B Hun må vente til hun har vært symtomfri i 5 år.
Feil, retnigslinjen sier 2 år etter førstegangspsykose
C X Det er nå riktig å trappe medisinen gradvis ned sammen med lege.
Etter 2 år uten symptomer skal man prøve nedtrapping og seponering dersom pasienten er enig.
Nedtrapping må følges av lege for å hindre symptomoppblomstring samt håndtere evt
seponereingsponblemer.
D Hun kan slutte med medisinen når hun har vært symptomfri så lenge
Det er riktigere å si at hun kan trappe ned sammen med lege, bråseponerig uten legeoppføging
anbefales ikke.
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En mann på 56 år kommer til deg som fastlege for undersøkelse grunnet langvarig hoste og dyspné.
Du mistenker at han har kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS).
Hvilken informasjon er mest relevant og helt nødvendig for å stille diagnosen?
A X Spirometri
Post bronkodilatator spirometri for å påvise luftveisobstruksjon: Ratio FEV1/FVC <0,7 er et krav
for å stille diagnosen.
B Røntgen toraks
Røntgen toraks : hyperinflasjon, bullae, avflatet diafragmakuppel og for å utelukke lungekreft.
Anbefalt ved diagnostisering.
C Peak expiratory flow
PEF har ingen verdi i diagnostisering av KOLS
D Røykeanamnesen
Antall packyears er svært relevant
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En 51 år gammel kvinne tar kontakt med sin fastlege grunnet nakkesmerter og redusert gangfunksjon.
Hun opplever at muskelkraften i begge beina er svekket og hun forteller at «beina vil ikke la seg styre
» når hun går. Hun opplever også klossethet, bl.a. når hun skal skrive, og forteller at håndskriften er
endret. I tillegg beskriver hun at huden på lårene er som bedøvd, hun kan ikke kjenne det når hun tar
på huden. Symptomene er tilstede uavhengig av aktivitet og uavhengig av om hun går i oppover- eller
nedover bakke.
Hva er den mest sannsynlige forklaringen på kvinnens symptomer og plager?
A

Midtstilt prolaps i nivå L5/S1 som affiserer begge S1 røtter
Mindre sannsynlig, bl.a. fordi det er beskrevet symptomer fra overekstremiteter med klossethet.
B X Midtstilt cervicalt prolaps med medullaaffeksjon
Riktig.
C Lumbal spinal stenose
Typisk for spinal stenose er at symptomene forverres ved ekstensjon (nedover bakke), bedres
ved ventralfleksjon. Dette var ikke tilfellet her.
D Uspesifikke nakkesmerter
Mindre sannsynlig grunnet symptomenes karakter.
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En 43 år gammel kvinne er i jobb og har mann og tre tenåringsbarn. Hun er tidligere frisk men har de
siste månedene følt seg energiløs og har gått ned 10 kg i vekt uten å ha gått inn for det. Hun har vært
sykmeldt seks uker. Du har utredet henne somatisk uten å finne forklaring på slitenheten og
vektnedgangen. Hun bekrefter når du spør at hun ikke orker drive med hobbyene sine lengre, finner
ingen glede i det. Hun avviser å være deprimert. I dag kommer ektemannen med henne på kontoret og
sier at hun ikke har snakket eller stått opp av senga på to dager. Du snakker med henne alene og hun
hvisker da at hun ikke kan snakke høyt for da strømmer smittestoffene ut av munnen hennes. Hun må
være alene.
Hvilken diagnose er mest sannsynlig?
A

Vrangforestillingslidelse
Vrangforestillingen er ikke kommet uten andre symptomer, psykotisk depresjon er mer
sannsynlig.
B Hypokondri
Virkelig ikke typisk bilde. Studentene MÅ fange opp at dette er psykotisk depresjon.
C X Psykotisk depresjon
Hun har depresjonstegn over tid og synes nå å ha blitt forverret - fremviser en psykotisk depressiv
vrangforestilling. Avviser depresjon men har de to andre hovedkriteriene tap av glede og energi.
D Hypotyreose
Gir neppe vektnedgang, kan gi depresjonssymptomer. Gir somatiske funn på FT4 / TSH som du
bør ha tatt i somatisk utredning.
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En kvinne på 52 år har hatt smerter i nakken over flere år og har nå utviklet utstrålende smerter til
høyre arm helt ned mot tommelen. Hun har hatt parestesier i samme område og du finner lett nedsatt
sensibilitet rundt tommelen. Brachioradialisrefleksen er svekket på høyre side. Hun har nylig vært på
MR.
Hvilket funn på MR-undersøkelsen kan være relevant i forhold til denne sykehistorien?
A

Modicforandringer i C6-C7 nivå
Gir vanligvis ikke radikulære smerter
B Annulusruptur i C5-C6 nivå på høyre side
Vil vanligvis ikke gi radikulære smerter
C Prolaps mot høyre side i C6-C7 nivå
Prolaps i C6-C7 nivå vil vanligvis affisere C7 rot, og i dette tilfellet beskrives klinikk på C6 rot
radikulopati
D X Uttalte degenerative forandringer rundt uncovertebralledd C5-C6 på høyre side
Dette er riktig nivå i forhold til symptomene, og kan dermed være relevant siden degenerative
forandringer rundt uncovertebralledd kan gi trange forhold i rotkanalen.
Uncoverteralleddsforandringer er imidlertid ofte asymptomatiske, men i dette tilfellet har pasienten
altså symptomer fra det aktuelle nivå, og dermed er funnet relevant.
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En ung mann på 19 år har blitt syk etter en periode med russefeiring. Han kommer til akuttmottaket
med høy feber, nakkestivhet og redusert bevissthet.
Hvilket antibiotika-regime er det mest korrekt å velge i denne situasjonen?
A
B
C
DX

Penicillin i.v. + gentamicin i.v.
Penicillin i.v. + metronidazol p.o.
Penicillin i.v. + ciprofloxacin i.v.
Pencillin i.v. + 3. generasjons cefalosporin i.v.
Riktig da penicillin dekker pneumokokker, meningokokker og Listeria, mens 3. generasjons
cefalosporiner dekker Hemophilus influenza. Dette er de viktigste bakteriene som gir meningitt og
som skal dekkes i et empirisk antibiotikaregime. Ingen av de andre regimene dekker for alle
disse.
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En 28 år gammel mann fra et land i Midt-Østen kommer sammen med 3 opprørte kamerater på
legevakta. Mannen hyperventilerer og svetter og er anspent og engstelig. Etter hvert får du
kameratene til å fortelle om et forløp som gir mening for deg; pasienten møtte kameratene på cafe i
dag og alt var greit. Så ble han plutselig veldig syk. Det hadde ikke skjedd noe spesielt på cafeen men
pasienten hadde gått ut en tur da hans mor hadde ringt og fortalt at hans bestefar var død, og han var
selvsagt lei seg da han kom inn. Og så ble han selv syk like etterpå. Før du tilså pasienten har
sykepleieren tatt et EKG som er normalt, puls 96, regelmessig, blodtrykk 125/85, temperatur 36,5.
Hva er mest sannsynlige diagnose?
A

Hjerteinfarkt
Normalt EKG, ingen annen indikasjon
B Patologisk sorgreaksjon
Det er noe helt annnet.
C Viral pneumoni
Veldig lite typisk forløp
D X Angstanfall
Passer best
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Hva er livstidsprevalensene for voldtekt hos henholdsvis kvinner og menn over 18 år i Norge?
A

10% hos kvinner
10% hos menn
B X 10 % hos kvinner
1% hos menn
Dette undervises i 3C - voldsklinikk - og vektlegges som viktig kunnskap i undervisningen. Data
fra NKVTS
C 25 % hos kvinner
1 % hos menn
D 25% hos kvinner
10% hos menn
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Pasienten er en 55 årig mann. Han har et kjent oveforbruk av alkohol, kronisk obstruktiv lungesykdom
og hjertesvikt.
Han kommer inn etter at han raskt har utviklet forvirring, mulige hallusinasjoner og gangvansker. Han
gir ikke adekvate anamnestiske opplysninger.
Hvilken type ernæring eller vitaminer skal han få først?
A

Pasienten har åpenbart ikke spist adekvat på lenge. Han må ha mat.
Kan øke fare for hjerneskade hvis det gis før tiamin.
B Han bør få tilførsel av salter. Intravenøs Ringer-oppløsning er førstevalg.
Ikke helt ufornuftig valg. Pas er imidlertid ikke sikkert dehydrert. Det haster sannsynligvis mer
med tiamin.
C X Pasienten må først få parenteral tiamin.
Forebygger ytterligere hjerneskade.
D Pasienten er sannsynligvis dehydrert og mulig hypoglykemisk. Han bør først få intravenøs tilførsel
av glukoseholdig væske.
Dette kan alvorlig forverre sannsynlighet for varig hjerneskade.
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En kvinne på 74 år som tidligere har vært frisk, ankommer Akuttmottaket på sykehuset en kveld etter
at hun plutselig ble syk. Hun er paretisk i høyre arm og bein. Hun er våken, har hodepine og er litt
kvalm. Hun har kastet opp under transporten og hoster litt. Hun snakker også utydelig.
Hvilket av pasientens symptomer (i tillegg til halvsidige pareser) er vanligst forekommende ved akutt
hjerneslag?
A X Utydelig tale/dysartri
Korrekt. Vanligst forekommende i 30- 50 % av alle akutte slagpasienter. Inngår også som del i
begrepet FAST symptomer eller som i den nye informasjonskampanjen om slagsymptomer:
vanskeligheter med å PRATE - SMILE- LØFTE
T: Taleproblemer
B Kvalme og brekninger
Nei. Forekommer hos mindre enn 20 % av akutte slagpasienter
C Hodepine
Nei. kun 20-25 % har hodepine ved akutt hjerneslag
D Hoste
Nei. Sjelden forkommende ved akutt hjerneslag
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Du er lege ved bryst- og endokrinkirurgisk avdeling, og har i dag poliklinikk. En 56 år gammel kvinne er
neste pasient på programmet ditt. Hun har vært til mammografiscreening, og i dag var hun til
etterundersøkelse pga et nyoppstått og suspekt funn på 15 mm på screeningmammografi. Ved
radiologisk avdeling ble det gjort supplerende mammografi, ultralyd og prøve fra tumor i brystet. Du
har fått svar på undersøkelsene, og skal planlegge behandling for pasienten. Tumor har utseende som
en malign tumor på mammografi og UL, og prøve fra den bekrefter mammacarcinom.
Hvilken behandling er aktuell primært?
A X Kirurgi. Mest aktuelt er brystbevarende operasjon og vaktpostdiagnostikk.
Riktig svar. Tumor er liten, og da er det oftest mest aktuelt med brystbevarende operasjon. I
tillegg gjøres vaktpostdiagnostikk for å undersøke om det er lymfeknutemetastaser.
B Kirurgi. Mest aktuelt er mastektomi og vaktpostdiagnostikk.
Feil svar. Det er riktig at pasienten skal opereres først, men tumor er så liten, at brystbevarende
er mest aktuelt
C Strålebehandling, og deretter kirurgi med brystbevarende operasjon og vaktpostdiagnostikk.
Feil svar. Det er aldri aktuelt med strålebehandling før kirurgi. Strålebehandling er en del av
brystbevarende behandling, men da ståling mot brystet noen uker etter opersjonen.
D Cellegift, og deretter kirurgi med brystbevarende operasjon og vaktpostdiagnostikk.
Feil svar. Det er ikke aktuelt å behandle med cellegift først når tumor er så liten.
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En mann på 65 år har type 2 diabetes (T2D). Han har koronar stent. Normal nyrefunksjon. Han bruker
metformin, men trenger ytterligere blodsukkersenkende behandling. Ved valg av slik behandling bør du
ta hensyn til hvilke legemiddelgrupper som har dokumentert positiv effekt på et kombinert utfall av
hjerte- og kardød, hjerteinfarkt og slag (dvs. reduserer slike hendelser) hos pasienter med T2D og høy
kardiovaskulær risiko.
Hvilke medikamentgrupper er dette?
A

Sulfonylurea (glipizid, glimepirid) og SGLT2-hemmer (empagliflozin, kanagliflozin)
Det foreligger ingen slik dokumentasjon for sulfonylureapreparater
B Insulin (glargin, degludec) og SGLT2-hemmer (empagliflozin, kanagliflozin)
Det foreligger ingen slik dokumentasjon for insulin
C X SGLT2-hemmer (empagliflozin, kanagliflozin) og GLP1 analog (liraglutid, semaglutid)
Riktig. Se nasjonal faglig retningslinje for behandling av diabetes 2018.: For pasienter med
etablert hjerte- og karsykdom har SGLT2-hemmer (empagliflozin) og GLP1 analog (liraglutid)
dokumentert positiv effekt på et kombinert utfall av hjerte- og kardød, hjerteinfarkt og slag. Etter at
denne retningslinjen ble publisert, er det også dokumentert positiv effekt av SGLT2-hemmeren
kanagliflozin og GLP1 analogen semaglutid
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/diabetes/seksjon?Tittel=blodsukkersenkendebehandling-og-behandlingsmal-3295#valg-av-blodsukkersenkende-legemiddel-etter-metforminved-diabetes-type-2svak-anbefaling
D SGLT2-hemmer (empagliflozin, kanagliflozin) og DPP4-hemmer (linagliptin, saxagliptin)
Det foreligger ingen slik dokumentasjon for DPP4-hemmere selv om enkelte DPP4 hemmere er
vist å ha nøytral effekt på kardiovaskulære hendelser
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Du er LIS i akuttmottaket. En 25 år gammel mann innkommer som øyeblikkelig hjelp grunnet akutt
innsettende respirasjonsavhengige (stikkende) smerter i høyre toraks, ledsaget av lett tungpust.
Tilstanden debuterte for ca. 2 timer siden mens han satt i ro. Klinisk og respiratorisk ubesværet, BT
120/80, puls 80 regelmessig, intet sikkert patologisk auskulteres over hjerte og lunger
Du mistenker høyresidig pneumothorax. Din bakvakt har hjemmevakt og er hjemme.
Hva anses som mest riktige strategi videre?
A

Bestille rtg thorax og tilkalle bakvakten umiddelbart
Feil svar: Subjektiv og klinisk tilstand tilsier ikke at det er spesiell grunn til hasteforløp, utredningseller behandlingsmessig. Det foreligger ikke alvorlig symptomatologi eller funn (vitale parametre)
og du har tid på å stille sikker diagnose (og grad) før vurdering av evt. tiltak (i kvalitet og
tidsperspektiv)
B Utføre ekssufflering i akuttmottak - nødtorakosentese
Feil svar: Subjektiv og klinisk tilstand tilsier ikke at det er spesiell grunn til hasteforløp, utredningseller behandlingsmessig. Det foreligger ikke alvorlig symptomatologi eller funn (vitale parametre)
og du har tid på å stille sikker diagnose (og grad) før vurdering av evt. tiltak (i kvalitet og
tidsperspektiv)
C X Bestille rtg thorax for å bekrefte eller avkrefte tentativ diagnose
Rett svar: Ung pasient, mistanke om pneumothorax (2 timer etter debut av symptomer), uten
alvorlig symptomatologi eller funn (vitale parametre) taler for at du har tid på å stille sikker
diagnose (og grad) før vurdering av evt. tiltak (i kvalitet og tidsperspektiv)
D Bestille rtg thorax, tilkalle bakvakten og melde pasienten til operasjonsstuen for innleggelse av
thoraxdren
Feil svar: Subjektiv og klinisk tilstand tilsier ikke at det er spesiell grunn til hasteforløp, utredningseller behandlingsmessig. Det foreligger ikke alvorlig symptomatologi eller funn (vitale parametre)
og du har tid på å stille sikker diagnose (og grad) før vurdering av evt. tiltak (i kvalitet og
tidsperspektiv)
000015f840ef016312
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Provosert abort gjøres i de aller fleste tilfeller medikamentelt i dag.
Hvordan gjennomføres behandlingen?
A

Alle medikamentelle aborter må gjøres på en gynekologisk avdeling på et sykehus
En ganske stor andel gjøres nå som hjemmeabort
B X Pasienten får først en tablett mifepriston (antiprogesteron) og etter to dager misoprostol
(prostaglandin) som så induserer aborten
Mifepriston er forbehandlingen som gjør at misoprostol virker bedre. Misoprostol gjør at livmoren
trekker seg sammen og svangerskapet støtes ut.
C Pasienten får først en tablett misoprostol (prostaglandin) og etter to dager mifepriston
(antiprogesteron) som så induserer aborten
D Ved medikamentell abort kan pasienten ikke starte med hormonell prevensjon før ved neste
menstruasjon
000015f840ef016312
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En pasient dukker opp på legevakten med skygge for ene øyet. Du finner et synsfeltutfall som vist
skjematisk på bildet. Pasienten debuterte med periokulære smerter før synet begynte å forsvinne.
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Hvor i synsbanen sitter sannsynligvis skaden?
A

Tractus opticus
Feil. Skader i tractus opticus vil gi homonym hemianopsi.
B Occipitale cortex
Feil. Skader i occipitale cortex vil kunne gi homonyme parasentrale skotomer i synsbarken.
C X N. opticus
Riktig. Skader i n. opticus vil kunne gi komplett synsfeltutfall for et helt øye, men ikke på det andre
øyet da nervefibrene fra hvert øye ennå ikke er krysset med hverandre.
D Corpus geniculatum
Feil. I curpus geniculatum vil fibre fra tractus opticus dele seg og gå av som nedre fibre ved
temporallappen, eller som øvre fibre i fremre parietallapp. Avhengig av hvor skaden sitter vil dette
kunne gi homonym hemianopsi, øvre homonym kvadrantanopsi eller nedre homonym
kvadrantanopsi.
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Du er fastlege for en 30 årig kvinne. Hun kommer til konsultasjon etter at hun har hatt åpenbare tegn
på depresjon de siste tre uker. Du starter behandling med et SSRI-preparat.
Pasienten kommer tilbake to dager etterpå. Hun har blitt svært urolig. Hun klarer knapt å sitte stille på
stolen under konsultasjonen. Hun har et nesten "forstenet", lidende uttrykk i ansiktet. Da du påpeker
det forteller hun at det skyldes at hun overhodet ikke får sove. På direkte spørsmål benekter hun å ha
tanker om selvmord.
Hvordan er det riktigst å håndtere denne situasjonen?
A

Du bør legge til et stemningsstabiliserende antipeileptikum (for eksempel Carbamazepine). Dette
vil øke antidepressiv effekt.
Det viktigste er at pas er i akutt suicidfare. Carbamazepine hjelper ikke på det.
B Du bør legge til Litium siden det både vil øke effekt på depresjon, samt ha forebyggende effekt
hvis pasienten skulle utvikle suicidal intensjon.
Det hjelper ikke på umiddelbar suicidfare
C Du bør seponere SSRI. Pasienten bør i stedet behandles med en annen type antidepressiva, for
eksempel SNRI
Pas er sannsynligvis suicidal. SNRI vil ikke bedre på det.
D X Du kan ikke utelukke at pasienten er suicidal. Hun bør umiddelbart vurderes av
spesialisthelsetjenesten for eksempel ved akutt ambulant psykiatrisk team eller legges inn.
Pasienten er i fare for akutte suicidal gjennombrudd
000015f840ef016312
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En 65 år gammel mann har opplevd økende brystsmerter de siste to månedene. En CT-undersøkelse
viser en oppfylning i veggen av venstre atrium. Ekkokardiografi viser at dette med høy grad av
sannsynlighet er et myxom. Det er ikke funnet tegn til sykdom andre steder i kroppen.
Hva er mest korrekte behandling?
A X Åpen operasjon med fjerning av myxom
Dette representerer standard behandling av intrakardiale myxomer. Myxomer er benigne svulster
og det er ikke grunnlag for ytterligere stråleterapi eller kjemoterapi etter operasjonen.
B Tilstanden representerer et tilfeldig funn og krever ingen behandling i denne situasjonen
Myxom medfører en betydelig risiko for slag og hjertesvikt. Det bør behandles.
C Stråleterapi er førstelinjebehandling for myxomer
Stråling anses ikke å være nyttig ved behandling av intrakardielle myxomer
D Kjemoterapi er førstelinjebehandling for myxomer
Det vil ikke forbedre pasientens situasjon. Myxomer er godartete svulster som fjernes kirurgisk
000015f840ef016312
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I sykehusavdelingen hvor du er LIS får du innlagt en yngre mann med kjent schizofrenidiagnose med
svær uro, hallusinasjoner og affektlabilitet. Han har vært behandlet med antipsykotika både peroralt og
i depotform over lang tid, og er fortsatt det. Tilstanden er komplisert av et uttalt blandingsmisbruk av
"det han får tak i", inkludert opiater, amfetaminer og alkohol.
Pasienten er så urolig og truende at han må ha behandling for agitasjon så fort som mulig.
Hvilken medikamentgruppe bør han gis primært?
A X Benzodiazepiner. Det er trygt, effektivt, forebygger aggresjon og demper affekter.
Benzodiazepiner vil være førstevalg i alle guidelines. Det virker raskt og reduserer agitasjon uten
at det setter pasienten i noen fare.
B Stemningsstabiliserende antiepileptika. Dette er trygt, virker på abstinens fra rusmidler, og virker
stabiliserende på affekter inkludert gjennombrudd av aggresjon.
Mye rimelig her. Det tar imidlertid for lang tid før det virker. Lite effekt på opiater.
C Første generasjons antipsykotikum (for eksempel Haloperiodol). Det har god anti-agitasjonseffekt.
Det brukes mest på verdensbasis.
Riktig at det brukes mye, men det setter pasienten i fare for å få alvorlige bivirkninger inkludert
hjertestans.
D Annen-generasjons antipsykotikum (for eksempel Olanzapine). Det har god effekt på agitasjon,
forebygger aggressive gjennombrudd, og har lite bivirkninger.
Ikke ufarlig når pas allerede bruker to antipsykotika. Kan gi hjertestans.
000015f840ef016312
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En 73 år gammel kvinne med kjent alvorlig KOLS med hyppige forverringer er nå innlagt med KOLSforverring og behandles med respirasjonsstøtte (BIPAP). Lege i mottak har forordnet BIPAP med
følgende trykkinstillinger: Inspiratorisk positivt luftveistrykk (IPAP) 12 cm H2O og ekspiratorisk positivt
luftveistrykk (EPAP) 5 cm H2O . Hun tolerer behandling fint og er synkron med maskina.
Masketilpasning er optimal uten lekkasje. Til tross for dette viser blodgassen etter 1 times behandling
marginalt fall i pCO2 (fra 9,3 kPa ved innkomst til 9,1 kPa). PH er omtrent uendret (7,27). Vakthavende
lege beslutter å øke trykkstøtten med 2 cm H2O.
Hva blir den nye innstillingen på maskina?
A X IPAP 14 cm H2O og EPAP 5 cm H2O
Trykkstøtte er IPAP-EPAP. Før endringene er den 7 og etter 9. Økt trykkstøtte vil gi bedret
ventilasjon og vil kunne gi fall i pCO2 og økt pH.
B IPAP 12 cm H2O og EPAP 7 cm H2O
Kun økt EPAP som resulterer i redusert trykkstøtte
C IPAP 10 cm H2O og EPAP 5 cm H2O
IPAP reduseres med 2 cm vann og trykkstøtten reduseres
D IPAP 14 cm H2O og EPAP 7 cm H2O
De ny innstillingene gir uendret trykkstøtte
000015f840ef016312
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En gutt på 15 år kommer til legekontoret sammen med mor. Han har ADHD, og har blitt behandlet med
metylfenidat de siste 3 årene med god effekt. Nå er han blek, beveger seg langsomt, snur seg bort, og
svarer unnvikende på spørsmål. Lite ansiktsmimikk. De siste 5 ukene har han knapt vært på skolen,
og ikke hatt kontakt med venner, noe som er endring fra tidligere. Han er mutt og sur, og kan bli
rasende innimellom. Mor er bekymret og engstelig, da hun føler at hun ikke lenger får noe særlig
kontakt. Han selv mener det går greit, men han kjeder seg på skolen, og synes mor maser. Han sitter
oppe hele natten, hun vet ikke om han spiller eller surfer på internett. Han spiser lite, og er umulig å få
opp om morgenen. Før drev han med skihopping, men han har ikke vært på trening de siste 2
månedene, fordi han ikke lenger synes det er gøy.
Hva er mest sannsynlig diagnose i tillegg til ADHD?
A
B
C
DX

Alvorlig atferdsforstyrrelse
Gjennomgripende utviklingsforstyrrelse (autisme)
Bivirkninger til metylfenidat
Depresjon
Symptomer på depresjon:
Senket stemningsleie, redusert energi, redusert interesse og evne til å glede seg, redusert
konsentrasjon, økt trettbarhet og tretthet, forstyrret søvn, redusert matlyst, redusert selvfølelse og
selvtillit, følelse av skyld og verdiløshet. «Somatiske» (melankoliforme) symptomer kan ledsage,
som tap av interesse og lystfølelser, oppvåkning om morgenen flere timer tidligere enn vanlig,
depresjon som er tyngst om morgenen, uttalt psykomotorisk retardasjon, uro, appetittløshet,
vekttap og tap av seksualdrift.
Gutten har symptomer på depresjon med nedstemthet, forstyrret søvn, glede/interessetap,
redusert matlyst. Han har vært stabilt medisinert for ADHD i 3 år, det er derfor mindre sannsynlig
at symptomene er forårsaket av bivirkninger. Det er ikke beskrevet kjernesymptomer på
gjennomgripende utviklingsforstyrrelse, som er avvik i gjensidig sosialt samspill og
kommunikasjonsmønster, og stereotypt og repetitivt atferdsmønster. Diagnose atferdsforstyrrelse
er knyttet til et mønster med opposisjonell, negativ, aggressiv eller antisosial atferd over tid som
går ut over fungering i hverdagen.
000015f840ef016312
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Hva er en Ganglioncyste?
A En ondartet svulst i en nerve
B En cystisk dannelse fra ganglieceller i retina
C X En væskefylt slimpose utgående fra slimhinnen til ledd eller seneskjede
Ganglion cyste har ikke noe med nerve å gjøre
D En væskefylt utposning fra en dorsal rotganglion
000015f840ef016312
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Hva er WHOs International Classification of Functioning, disability and health (ICF)?
A

En 8-delt klassifisering av funksjon etter hjerneskader. 1 representerer død og 8 full restitusjon.
Dette svaralternativet beskriver Glasgow Outcome Scale Extended (GOSE), et utkommemål som
brukes ved traumatisk hjerneskade.
B En metode for å klassifisere tilstander med redusert bevissthet, der det laveste nivået er koma, så
følger vegetativ tilstand, minimalt bevisst tilstand, posttraumatisk forvirring og normal bevissthet.
Dette alternativet beskriver kliniske faser etter alvorlige hodeskader.
C X En klassifisering av hvilke konsekvenser en helsetilstand har for funksjon, på områdene
kroppsstruktur og -funksjon, aktivitet og deltakelse, i interaksjon med personlige faktorer og
miljøfaktorer.
Dette er riktig.
D En 6-delt skala for å klassifisere funksjon etter hjerneslag, der 0 er full restitusjon og 6 er død.
Dette alternativet beskriver Modified Rankin Scale, et utkommemål som brukes ved hjerneslag.
000015f840ef016312
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En 60 år gammel kvinne kommer på skadepoliklinikk og har mest sannsynlig brukket håndleddet sitt.
Du er lege på skademottak og bestiller en røntgenundersøkelse for å komme nærmere diagnosen.
Hvilken fraktur er det mest sannsynlig at pasienten har?
A X Colles fraktur
Riktig alternativ, den er 10 ganger vanligere en de andre frakturene
B Smiths fraktur
C Bartons fraktur
D Sjåfør fraktur
000015f840ef016312
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Virkningene til benzodiazepiner kan reverseres med en motgift som noen ganger også brukes
diagnostisk.
Hva heter dette midlet?
A X Flumazenil
Dette er det eneste av de opplistede midlene som har indikasjonen overdosering med
benzodiazepiner
B Flutikason
C Fluorouracil
D Flukonazol
000015f840ef016312
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En 72 år gammel mann kommer til akuttmottaket på grunn av nedsatt allmenntilstand de siste to
ukene. Han har hatt dårlig matlyst, men har fått i seg drikke. Han forteller at han siste døgn ikke har
hatt vannlatning. Han er afebril, blodtrykket er 145/89, pulsen 74 regelmessig. Hjerte
auskulteres normalt, det er lett knatring basalt over lungene, abdomen er adipøs og vanskelig å
undersøke, men det er normale tarmlyder. Fra tidligere bruker han tamsulosin pga. prostatismeplager,
men ingen andre medikamenter, og han er ellers frisk.
EKG: se nedenfor
Orienterende lab.prøver som er tatt og analysert mens han har ventet i akuttmottaket viser følgende:
kreatinin 854 mikromol/l (ref.: < 105)
karbamid 31 mmol/l (ref.: 3,5 - 8,1)
kalium 5,9 mmol/l (ref.: 3,6 - 4,6)
natrium 134 mmol/l (ref.: 137 - 145)
Hb 12,8 g/dl (ref.: 13,4 - 17,0)
leukocytter 9,8 x 109/L (ref.: 3,7 - 10,0 x 109)
trombocytter 176 x 109/L (ref.: 145 - 390 x 109)
CRP < 5 mg/l (ref. < 5)
Hva er riktigst å gjøre først?
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A X Legge inn blærekateter og observere om det kommer urin
Her er det mistanke om urinretensjon pga prostatahyperplasi og postrenal nyresvikt. Ved
etablering av åpne urinveier vil diuresen komme i gang, kalium vil falle raskt og en forventer rel.
rask korreksjon av nyresvikten
B Kontakte vakthavende nyrelege for akuttoppstart av dialyse pga høy kalium og anuri
Nei, dette kan være aktuelt dersom diuresen ikke kommer i gang og kalium stiger ytterligere.
C Gi insulin/glukoseinfusjon for å øke kaliumopptaket i cellene og dermed redusere hyperkalemien

D

Dette er riktig tiltak mot hyperkalemi, men viktigst er etablering av diurese. Han har ingen EKGforandringer og ingen symptomer på hyperkalemi, og kaliumnivået er ikke faretruende høyt.
Gi tilstrekkelig væske intravenøst for om mulig å få i gang diuresen
Her er det grunn til å mistenke prostatahypertrofi som årsak til anuri. Han har drukket godt, og
fremstår ikke dehydrert, heller motsatt med rel høyt BT og knatring på lungene. Derfor skal ikke
væske gis som første behandlingstrinn.
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En 8 år gammel gutt har fått diagnosen ADHD og behandles blant annet med sentralstimulerende
medikament. Medisinansvar er overført til deg som hans fastlege.
Hva er det viktig å kartlegge på en medisinkontroll?
A

Effekt: oppmerksomhet og impulsivitet. Bivirkninger: nedsatt sultfølelse, hypertensjon,
emosjonelle vansker
B Effekt: oppmerksomhet, hyperaktivitet og atferdsvansker. Bivirkninger: nedsatt sultfølelse,
hypertensjon, emosjonelle vansker
C Effekt: oppmerksomhet, hyperaktivitet og impulsivitet. Bivirkninger: Økt matlyst og vektoppgang,
hypertensjon, emosjonelle vansker
D X Effekt: oppmerksomhet, impulsivitet og hyperaktivitet. Bivirkninger: nedsatt sultfølelse og
vektnedgang, hypertensjon, emosjonelle vansker
Kjernesymptomer på ADHD er oppmerksomhet, hyperaktivitet og impulsivitet. Atferdsvansker er
ikke et kjernesymptom for ADHD, men en evt tilleggsvanske. Det er viktig å kartlegge bivirkninger.
000015f840ef016312
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En 58 år gammel tidligere frisk mann utredes hos fastlegen grunnet nyoppdaget hypertensjon.
Gjentatte målinger både på kontor og hjemme har vist BT 145-155/95. Flere familiemedlemmer er
overvektige og har høyt blodtrykk. Han er selv noe overvektig, BMI 30, røyker ikke, er lite fysisk aktiv.
Klinisk undersøkelse er upåfallende. EKG: upåfallende. Oftalmoskopi: upåfallende.
Laboratorieprøver:
Hb 14,9 (ref.: 13,4 - 17,0 g/dL)
Leukocytter 7,2 (ref.:4,1 - 9,8 x 109/L)
Trombocytter 274 (ref.:164 – 370 x 109/L)
Kreatinin 79 (ref.:60 - 105 µmol/L)
Urat 264 (ref.:230 - 480 µmol/L)
Glukose 4,4 (ref.: 4,2 - 6,3 mmol/L)
Kolesterol 5,7 (ref.: 3,9 - 7,8 mmol/L)
LDL-kolesterol 2,6 (ref.: 2,2 – 5,8 mmol/L)
Triglycerider 1,8 (ref.:0,45 - 2,60 mmol/L)
HDL-kolesterol 1,75 (ref.: 1,00 - 2,70 mmol/L)
u-stix: neg (ref.: neg)
U-ACR: 1 mg/mmol (ref.: < 2,5 mg/mmol)
Hva er riktigste vurdering og tiltak?
A X Han har relativt lav kardiovaskulær risiko og man kan forsøke livsstilsendringer noen måneder før
man vurderer medikamentell behandling
Han er overvektig, men forøvrig er det ikke opplysninger om betydelig kardiovaskulær risiko: han
røyker ikke, lipider, urat og blodsukker er i ønsket område. I tillegg finnes det livsstilsfaktorer som
kan forbedres.
B Han har høy kardiovaskulær risiko og sannsynligvis sekundær hypertensjon. Videre utredning av
bakenforliggende årsak bør iverksettes i tillegg til medikamentell behandling
se øvrige kommentarer
C Han har relativt lav kardiovaskulær risiko, men sannsynligvis sekundær hypertensjon. Videre
utredning av bakenforliggende årsak bør iverksettes i tillegg til livsstilsendring
Ingen opplysninger som indikerer sekundær hypertensjon. Familiær opphopning av hypertensjon
indikerer primær hypertensjon
D Han har høy kardiovaskulær risiko og medikamentell behandling bør startes nå
se øvrige kommentarer
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En 20 år gammel mann har i ruspåvirket tilstand kjørt bilen av veien i høy hastighet. Pasienten
transporteres til sykehus i ambulanse, hvor han undersøkes av "traumeteam". Han har kuttskader i
ansiktet og angir hodepine. Pasienten er desorientert for tid og sted. Han er hemodynamisk stabil og
det er ingen åpenbare avvik/patologi på røntgen thorax, røntgen bekken eller ultralydundersøkelse av
buken. Det besluttes at det skal gjennomføres en CT caput-undersøkelse etter traumeprotokoll.
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Hva viser CT caput?
A Aneurysmal subarachnoidalblødning
B X Epiduralt hematom på høyre side
CT undersøkelsen viser et epiduralt hematom frontalt på høyre side. Ferskt blod er hvitt på CT.
Utbredelsen av blødningen, pasientens alder og den aktuelle sykehistorien gjør også epiduralt
hematom mer sannsynlig enn kronisk subduralt hematom.
C Akutt subduralt hematom på høyre side
D Kronisk subduralt hematom på høyre side
Et kronisk subduralt hematom er vanligvis hypointenst på CT caput, men kan være isodenst i
subakutt fase.
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En 65 år gammel kvinne utredes hos fastlege for hyperkalsemi. Man har tatt supplerende lab.
prøver, se tabellen nedenfor. Kvinnen har ingen tidligere kjent sykdom, og har ellers alltid vært frisk.
Det har ikke vært liknende sykdom i familien. Andre orienterende blodprøver har vært upåfallende.
Hun bruker ingen medikamenter.
Pasient

Referanseområde

S-Ca (total)

2,90

2,15 - 2,51 mmol/L

S-Ca (fritt)

1,50

1,18 - 1,32 mmol/L

S-fosfat

0,88

0,85 - 1,50 mmol/L

PTH

9,1

1,6 - 6,9 pmol/L

Kreatinin

58

45 - 90 µmol/L
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(eGFR: >90 ml/min/1,73m^2)
Hva er mest sannsynlig årsak til hennes hyperkalsemi?
A

Paratyroideacancer
Svært sjelden årsak til primær hyperparatyreoidisme. PTH er vanligvis svært høy ved
paratyroideacancer (opp mot 100 eller over).
B X Et autonomt adenom i parathyroidea
Mest sannsynlig årsak til primær hyperparatyreoidisme (ca. 85-90 % av tilfellene). Typisk
aldersgruppe. Hyperplasi er også en aktuell diagnose, men det er sjeldnere.
Kilde: Løvås m.fl.: Endokrinologi, en medisinsk lærebok (1 utg., 2013)
C Myelomatose
Mulig årsak til hyperkalsemi (grunnet osteolyse), men man ville da forventet supprimert PTH.
Andre maligne sykdommer (særlig brystkreft, lungekreft og lymfom) med mulig produksjon av
PTHrP som har samme effekter som fysiologisk PTH, vil også gi supprimert PTH.
D D-vitaminmangel
PTH kan være lett forhøyet ved D-vitaminmangel, men da er kalsium vanligvis normal.
000015f840ef016312
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Du har vakt på en kreftavdeling. Du tar imot en mann på 55 år som gjennom de siste 3 årene har vært
behandlet for en coloncancer med spredning til lymfeknuter. Pasienten er i en palliativ livsforlengende
behandlingsfase med håp om mange års levetid.
De siste 3 ukene har pasienten vært mer kvalm, av og til kastet opp. Pga kvalmen har han ikke fått i
seg mye næring eller drikke. Siste døgn er det i tillegg økt på med oppkast og det er tilkommet mer
smerter i hele buken. Han har hatt avføring fram til for en uke siden.
Hvilken tilstand mistenker du ut fra det kliniske bildet?
A

Det kliniske bildet gir mistanke om at pasienten er dehydrert.
Dette er en del av det kliniske bildet da pasienten ikke har fått i seg særlig væske og næring, men
det er ikke nok til å forklare hva man kan mistenke av tilstand.
B Det kliniske bildet gir mistanke om at pasienten har fått i seg for lite væske og næring slik at han
er blitt obstipert.
For lite inntak av væske og næring kan føre til lite avføring men med litt ulike grader av
obstipasjon, men det kliniske bildet forteller noe mer. Kvalme og oppkast forekommer sjelden ved
lite inntak av væske og næring uten at det foreligger en årsak.
C Det kliniske bildet gir mistanke om at pasienten har fått en soppinfeksjon i øsophagus pga nedsatt
immunforsvar etter langvarig kjemoterapibehandling.
Kan selvfølgelig forekomme samtidig men er ikke hovedårsaken til det kliniske bildet.
D X Det kliniske bildet gir mistanke om at det foreligger sykdomsprogresjon med en begynnende
subileus tilstand.
Økende grad av kvalme og oppkast samt lite eller ingen avføring tyder på en eller flere steder
med obstruksjon i tarm. Dette er ikke usannsynlig hos en pasient med GI-cancer som allerede
tidligere har fått påvist utbredt sykdom. Det er her ikke uvanlig at det forekommer carcinomatose
som gir et bilde av subileus/ileus.
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En jente på 16 år kommer til legevakt på kveldstid sammen med begge foreldrene. Hun er ustelt og
lukter stramt, gjemmer ansiktet bak langt hår, og vil ikke svare på spørsmål. Hun er motorisk urolig,
noe som øker på utover i samtalen, og hun går runder på kontoret, mens hun innimellom slår neven i
veggen. Mor forteller at jenta har vært frisk fram til nylig, og gått på skolen uten større fravær. Jenta
har prestert middels bra faglig. De siste seks ukene har hun endret atferd. Hun isolerer seg på
rommet, har ikke vært på skolen, sitter mye våken og ser på Youtube, og har kun sovet 2-3 timer i
døgnet. Plutselig kan hun gå ut og være borte i timevis uten at de får tak i henne. I ettermiddag måtte
de hente henne på skolen hvor hun var observert klatrende på et tak. Hun var da blodig på hendene,
forvirret, redd og visste ikke hvor hun var. Hun har kastet all maten i kjøleskapet fordi den var forgiftet,
og ødelagt alle fjernkontroller i huset fordi hun sier hun ikke vil bli styrt.
Hva er riktig vurdering av alvorlighetsgrad og nødvendig tiltak?
A Lite alvorlig og trenger ikke medisinsk behandling
B X Alvorlig psykisk sykdom, krever rask kontakt med spesialisthelsetjenesten
Jenta har symptomer på akutt psykose med forvirring og sannsynlig paranoide vrangforestillinger.
Hun har hatt et stort funksjonsfall, og trenger rask helsehjelp.
C Innenfor normal variasjonsbredde, ingen videre tiltak er nødvendig
D Moderat alvorlig, og kan behandles av fastlege
000015f840ef016312

-16-

38
En 68 år gammel kvinne kommer til blodtrykkskontroll og «helsesjekk» hos fastlegen. Hun har hatt
høyt BT i mange år og bruker amlodipin (kalsiumblokker) 10 mg. BT 145/95. Hun er overvektig, har
leggødem og betydelige varicer. For øvrig upåfallende klinisk undersøkelse.
Orienterende lab.prøver viser normale verdier for Hb, leukocytter, trombocytter, kreatinin, e GFR, Na,
K, ALAT, men urin diagnostikk viser følgende:
U-stix: albumin 4+, blod 3+, leukocytter +, glukose neg (ref. neg)
u-albumin/kreatinin ratio: 189 mg/mmol (ref.< 2,5 mg/mmol)
Urinfunnene bekreftes i ytterligere en prøve.
Hva er riktigste vurdering og tiltak?
A

Hun har nefrotisk syndrom og bør henvises til nefrolog for biopsi
Møter ikke definisjonen for nefrotisk syndrom.
B Hun har nefrotisk syndrom. Det bør startes med ACE-hemmer eller angiotensin 2-blokker for å
redusere albuminurien. Pga normal GFR kan hun følges i primærhelsetjenesten, men bør
henvises nefrolog til biopsi dersom GFR faller
Møter ikke definisjonen for nefrotisk syndrom
C X Hun har ikke nefrotisk syndrom, men det er mistanke om glomerulonefritt, og hun bør henvises til
nefrolog for biopsi
Korrekt, betydelig forhøyet albuminutskillelse og hematuri gir mistanke om glomerulonefritt
D Hun har ikke nefrotisk syndrom, men sannsynlig hypertensiv nyreskade. Hun kan følges i
primærhelsetjenesten, og blodtrykksbehandlingen bør intensiveres med ACE-hemmer eller
angiotensin 2-blokker
Feil, hypertensjon gir som hovedregel ikke hematuri, og i en slik situasjon er glomerulonefritt mye
mer sannsynlig
000015f840ef016312

39
Du blir tilkalt til sengepost til en mann på 58 år med hevelse på penis (se bilde).
Hva er mest sannsynlige diagnose?
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A
B
C
DX

Penis thrombose
Latex allergi
Angioneurotisk ødema
Parafimose
Dette er et typisk bilde av en langtstående parafimose fordi den som har innsatt kateter glemte å
trekke forhuden på plass etter innleggelse av kateter.
000015f840ef016312
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Ei 54 år gammel, tidligere frisk kvinne oppsøker deg som fastlege pga plagsomme hetetokter,
nedstemthet og søvnvansker. Plagene påvirker livskvaliteten hennes i stor grad. Hun hadde siste
menstruasjon for to år siden, er ikke tidligere operert og bruker ingen faste medisiner. Det kommer
fram at kvinnen ønsker å forsøke hormonell behandling.
Hvilken behandling vil det være riktigst å tilby henne?
A

Syklisk østradiol-progestin
Syklisk behandling vil gi henne vaginal blødning, derfor bedre med kontinuerlig behandling.
B X Kontinuerlig østradiol-progestin
Riktig svar. Østrogen vil kunne lindre symptomene hennes og progesteronet beskytte mot
endometriecancer
C Kontinuerlig østradiol
Feil, hun trenger også beskyttelse mot endometriecancer
D Syklisk østradiol
Feil. Hun er ikke tidligere operert, må da slutte at hun har uterus intakt og hun trenger derfor også
beskyttelse mot endometriecancer
000015f840ef016312
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En 43 år gammel mann ble for femten måneder siden isjias-operert. Det ble fjernet et stort prolaps i
lumbalryggen som ga avklemming av nerverot L5 på høyre side. Han har ikke lenger smerter i den
høyre underekstremiteten, men beskriver vedvarende sterke lumbale ryggsmerter. Han har
innsovningsvansker, tiltagende nedstemthet og konsentrasjonsvansker og ligger stort sett på sofaen
hjemme.
MR tatt for tre uker siden viser degenerativ mellomvirvelskive i nivå L4/L5, men intet restprolaps.
Postoperative forandringer. Tilfredsstillende plassforhold for nerverøtter og spinalkanalen.
Hvilket tiltak er mest riktig å iverksette?
A

Oppstart av medikamentell behandling med et antidepressivum
Er mindre riktig. Pasienten frembyr symptomer på depresjon med nedstemthet, søvn- og
konsentrasjonsvansker, men medikamentell behandling mot depresjon alene forventes ikke å gi
like god bedring som en tverrfaglig tilnærming hvor også aktiviserende tiltak er inkludert.
B X Henvise til rehabilitering
Er riktig. Det beste for denne pasienten vil være gradvis aktivisering sammen med medikamentell
smertebehandling, samt trygging og tiltak for å bedre psykisk form samt eventuelle arbeidsrettede
tiltak.
C Henvisning til vurdering for reoperasjon
Er mindre riktig. Pasienten har ikke lenger symptomer på nerveavklemming. Dette er det heller
ikke billedmessige holdepunkter for, det beskrives tilfredsstillende plassforhold for
nervestrukturene. Vanligvis er ikke ytterligere kirurgisk behandling da førstevalg.
D Sterkere smertelindring og videre hvile
Er mindre riktig. En bør oftest være tilbakeholden med bruk av sterke smertestillende
medikamenter hos pasienter med langvarige smertetilstander i muskel-/skjelettapparatet.
Aktiviserende tiltak med gradvis øket mengde fysisk aktivitet bør forsøkes fremfor ytterligere hvile.
000015f840ef016312
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Kvinne 56 år har fått påvist polymyalgia revmatica og har startet høydosebehandling med prednisolon.
Hun plages med gastritt og bruker protonpumpehemmer. Fastlegen henviser henne til
bentetthetsmåling etter 3 mnd behandling som viser T-score=-1.7 i lumbalkolumna.
Hvilken behandling er riktigst å gi denne kvinnen for å beskytte skjelettet?
A X Zoledronsyre iv og Calcigran forte 1000/800IE
Ved oppstart av glukokortikoider skal alle ha kalsium- og vit D-tilskudd. Man starter også tidligere
med antiresorptiv behandling pga at glukokortikoider påvirker beinkvaliteten, dvs allerede hvis det
foreligger lett osteopeni (T-score <-1). Siden hun har gastritt og bruker protonpumpehemmer er iv
bisfosfonat et bedre alternativ enn po, da sistnevnte kan forverre GI-plagene
B Alendronat uketablett og Calcigran forte 1000mg/800IE
C Calcigran forte 1000/800IE
D Denosumab sc Calcigran forte 1000mg/800IE
000015f840ef016312
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En 35 år gammel normalvektig mann har gjennomgått en kneoperasjon med artroskopi. Operasjonen
tok 30 min. Han fikk ikke profylaktisk antikoagulasjonsbehandling. 14 dager etter operasjonen får han
et hovent ben på samme side som han ble operert. Det blir konstatert en DVT i øvre del av legg og i
vena poplitea. Det blir startet antikoagulasjonsbehandling med en faktor Xa hemmer.
Etter 3 måneder blir pasienten testet for avvik i de arvelige trombofilifaktorene, og disse blir funnet
normale.
Hvor lenge skal pasienten ha antikoagulasjonsbehandling?
A 6 uker
B På ubestemt tid
C X 3 måneder
Riktig. Retningslinjer sier at 3 måneder antikoagulasjonsbehandling er tilstrekkelig når trombosen
er assossiert med en temporær årsak. Det aktuelle inngrepet regnes som det. Frekvensen av
retrombose reduseres ikke ytterligere med behandling fra 3-6 måneder
D 6 måneder
000015f840ef016312
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En ung mann på 25 år oppsøker deg som fastlege på grunn av akutt oppstått hevelse rundt begge
ankler som har vart i fem dager. Siste døgn har han også fått et utslett ved anklene. For fire uker siden
var han litt forkjølet, og de siste fire dager har han hatt litt tørrhoste. Han har ikke vært syk med feber
eller nedsatt allmenntilstand.
Ved undersøkelse finner du at han er hoven rundt begge ankler og har et blåligrødt utslett like over
laterale malleol og distalt på leggen på både høyre og venstre underekstremitet. Han er øm ved
palpasjon over utslettet. CRP er 40 mg/L (referanseverdi < 5 mg/L). Du kontakter vakthavende ved
nærmeste revmatologiske avdeling som tilser pasienten som øyeblikkelig hjelp.
Revmatologen finner hevelse i begge ankelledd. Revmaserologiske prøver er negative. Hematologiske
prøver og urat er innenfor sine referanseområder. Det tas rtg thorax som beskriver forstørrede
lymfeknuter i lungehili.
Hva er mest sannsynlig diagnose?
A

Pneumoni
Pneumoni er ikke assosiert med nyoppstått artritt. Ville ha forventet forhøyede hvite blodlegemer
ved infeksjon.
B X Akutt sarcoidose
Akutt artritt, utslett suspekt på erytema nodosum og forstørrede glandler i lungehili. Ankelledd ofte
affisert ved akutt sarcoidoseartritt (Løfgren syndrom).
C Urinsyregikt
Ung pasient og urinsyrenivå innenfor det normale. Ville ha forventet forhøyede leucocytter ved et
akutt anfall.
D Revmatoid artritt
Oppstår vanligvis ikke i ankelledd alene som første affeksjon og er ikke assosiert med forstørrede
glandler i lungehili
000015f840ef016312
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Denguevirus er et flavivirus som infiserer mellom 50 og 100 millioner mennesker årlig. Dødeligheten
kan være opptil 5%.
Hvordan smitter dette viruset?
A X Via mygg
Aedes aegypti (gulfebermyggen) er den viktigste vektoren for spredning av denguevirus.
B Via flått
C Via lopper
D Via smågnagere
000015f840ef016312
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En 75 år gammel mann oppsøker legevakt pga respirasjonsavhengige brystsmerter som har vart i
noen dager. Han er tidligere røyker, og har implantert pacemaker. Denne fikk han etter et hjerteinfarkt
for 7 år siden, som ble komplisert med AV-blokk.
Han har vært forkjølet noen dager. Allmentilstanden er god, EKG uforandret fra tidligere.
Hjertemarkører er normale, CRP 32 (normalt <5). Han mener selv at smertene er tolerable, han ønsker
bare at det tas røntgen thorax for å se etter lungebetennelse. På rtg thorax ser du en fortetning i
lungen. Dessverre har du ikke tilgang til hans gamle bilder på sykehuset.
Hva viser røntgenbildet og hva er mest sannsynlige diagnose?
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A

Økte stripeformede tegninger basalt begge sider. Dette er med pasientens forhistorie fibrøse drag
og sannsynligvis bronkieektasier, suspekt på bronkopneumoni.
Disse forandringene er innenfor det normale hos en 75 år gammel mann.
B X Fortetning apikalt i høyre lunge. Dette er et forholdsvis vanlig funn, en normalvariant (lobus vena
azygos).
Lobus v. azygos finnes hos ca 7% av befolkningen og er en ufarlig normalvariant som skyldes et
utypisk løp av v. azygos.
C Bredt hjerte og struttende sentrale kar. Dette er med pasientens forhistorie en sannsynlig postinfarkt hjertesvikt.
Disse forandringene er innenfor det normale hos en 75 år gammel mann.
D Fortetning apikalt høyre lunge. Dette er hos denne pasienten mest sannsynlig lungekreft.
Lungekreft kan aldri utelukkes radiologisk, men rtg-funnet viser en forholdsvis vanlig
normalvariant.
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Ei 60 år gammel kvinne er innlagt ved gynekologisk avdeling. Hun ble operert med laparotomi for 4
dager siden for antatt avansert ovarialcancer med fjerning av genitalia interna, oment og lymfeknuter.
Det var rikelig med ascites pre- og per-operativt. Som lege i spesialisering ved kirurgisk avdeling
tilkalles du på vakt da pasienten har brekt seg, og etter dette fått magesmerter sentralt i abdomen og
kraftig sekresjon i bandasjen. Du finner pasienten i lett redusert allmentilstand, normale vitalparametre.
Det siver rikelig med serøs væske fra såret. Hun er bløt i buken, diffust palpasjonsøm, men ikke
slippøm.
Hvordan er det riktigst å håndtere dette videre?
A
B

Bestille UL-veiledet tapping av ascites
Bestille CT abdomen/bekken med spørsmål om anastomoselekkasje
Klassisk sjukehistorie for fascieruptur. Det ble ikke gjort noen tarmreseksjon med anastomose
under primæroperasjonen.
C X Melde pasienten til reoperasjon for fascieruptur
Klassisk sjukehistorie og funn ved fascieruptur
D Bestille CT-cystografi innen 6 timer med spørsmål om blæreskade
000015f840ef016312
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En 75 år gammel mann har hatt et ufrivillig vekttap på 10 kg. Han har buksmerter og generell
sykdomsfølelse. CT-undersøkelse viser utbredt malign sykdom i buken: En tumoroppfylning i eller like
ved pancreas, multiple lesjoner med metastaseutseende i lever og milt, og utbredt forstørrede
lymfeknuter i leverhilus, tarmkrøs og paraaortalt.
Hva er riktig håndtering videre?
A

Pasienten henvises kirurgisk avdeling. Kirurgisk fjerning av så mye som mulig av
tumorforandringene kan bidra til forlenget overlevelse.
B Videre utredning er ikke hensiktsmessig. Pasienten har en utbredt malign sykdom, og henvises
palliativt team for best mulig symptomlindrende behandling.
C X Biopsi må tilstrebes for histologisk diagnose. Videre håndtering avhenger av histologisvar.
Histologisk diagnose skal tilstrebes i de aller fleste situasjoner. I dette tilfellet finnes mulighet for
at det kan være en kurabel kreftsykdom, for eksempel kan malignt lymfom presentere seg på
denne måten.
D Pasienten henvises til MR-undersøkelse for nærmere kartlegging av tumorforandringene.
000015f840ef016312

49
Hva er hyppigste årsak til akutt leversvikt på våre breddegrader ?
A

Autoimmun hepatitt
Ofte snikende klinikk, sjelden fulminant leversvikt
B Hepatitt C
Gir sjelden akutt fulminant hepatitt
C X Paracetamol intoksikasjon
Klar hypigste årsak til akutt leverskade med fuminant leversvikt - viktig å ha muligheten in mente
da man har effektiv antidot
D Hepatitt B
Som andre hepatitter - sjeldent med fulminant leversviktbilde
000015f840ef016312
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Du er fastlege for en 80 år gammel kvinne, som oppsøker deg fordi hun har fått plutselig vondt i høyre
kne. Smertene begynte relativt plutselig for to dager siden, og ble gradvis verre første døgnet. Ved
undersøkelse finner du erythem i huden over høyre kne, og leddet er svært palpasjonsømt. Normal
status i høyre underekstremitets øvrige ledd.
Kvinnen kan fortelle at hun hadde en liknende episode for omtrent to måneder siden, og da hadde hun
vondt i litt over en uke. Hun følte seg også noe uvel og hadde "litt feber".
Fra før vet du at hun ble operert kurativt for brystkreft da hun var 55 år gammel, og hun tar statiner og
antihypertensiva daglig. Hun har kjent artrose i begge kneledd samt høyre hofte.
Det blir utført leddpunksjon og det utføres polarisasjonsmikroskopi, hvor det ses rombeformede
dobbeltbrytende krystaller som indikerte diagnose.
Hvilken diagnose ble mest sannsynlig stilt hos denne pasienten?
A

Reaktiv artritt
Kommer oftest 1-3 uker etter en infeksjon. Vanligst hos menn i alderen 20-50 år. Ikke funn ved
polarisjonsmikroskopi.
B Palindromisk artritt
Gjennomsnittsalderen ved symptomdebut er 45 år. De fleste anfall av palindromisk artritt går over
iløpet av 3 dager. Dette er ikke en krystallartritt, og man forventer derfor ikke funn av krystaller
ved polarisasjonsmikroskopi.
C Urinsyregikt
Urinsyregikt er en aktuell differensialdiagnose, men polarisasjonsmikroskopi av leddvæske skiller
mellom disse to krystallartrittene.Ved urinsyregikt vil man se dobbeltbrytende intra- og
ekstracellulært beliggende nåleformede krystaller. Urinsyregikt er vanligst i storetåens grunnledd,
og forekommer hyppigst hos menn.
D X Kondrokalsinose
Kondrokalsinose (pseudogout) gir et sykdomsbilde som likner på urinsyregikt, med akutt
monoartritt som tiltar i styrken første døgn og blir bra iløpet av to uker. Kondrokalsinose affiserer
hyppigst kneledd og håndledd, og ofte ledd hvor pasienten har artrose fra før. Kjent artrose i det
affiserte leddet gjør at man bør tenke på kondrokalsinose som en mulig årsak. Sykdommen
opptrer vanligvis hos eldre pasienter.
Ved mikroskopi i polarisert lys ses rombeformede kalsiumpyrofosfoatdihydrat-krystaller.
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Du møter en 26 år gammel førstegangsgravid kvinne i svangerskapsuke 8. Hun er tidligere frisk, men
har nå hevelse i venstre undeekstremitet, og det påvises at hun har en DVT i lår og bekken.
Hvilken behandling vil du anbefale under svangerskapet ?
A

Lavmolekylært heparin med overgang til warfarin (Marevan)
Feil, aldri wararin i de 3 første månedene i svangerskap da det gir oppi 5% fosterskader
B Faktor Xa hemmer (Xarelto eller Apixaban)
Anbefales ikke i svangerskap da det er lite erfaring
C X Lavmolekylært heparin hele svangerskapet
Gjennomprøvd og tåles godt
D Trombinhemmer (Pradaxa)
Anbefales ikke i svangerskap da det er lite erfaring
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En 39 år gammel mann henvises fra fastlegen sin til akuttmottaket ved sykehuset der du jobber som
LIS1. Han henvises på grunn av akutt innsettende dyspne og smerter til høyre i brystet, med debut
samme dag. Legen i akuttmottaket registrerer hoste og temperatur 37,4˚C . Legen velger å legge
pasienten inn for videre utredning og rekvirerer et røntgen thorax som blir tatt på vei til sengeposten.
Du er postlege denne dagen, og før du skal tilse pasienten sjekker du selv bildene, som foreløpig ikke
er beskrevet av radiolog.
Ut fra bildene og sykehistorien, hva vil være det mest sannsynlige videre forløp?
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A

Bildet viser lungeinfarkt, som tegn på lungeemboli. Du velger å starte med antikoagulasjon i form
av lavmolekylært heparin.
B Bildet viser en pneumonisuspekt fortetning, du velger å gi pasienten antibiotika i form av penicillin.
C Røntgenbildet er normalt, og du mener sykehistorien er forenelig med akutt koronarsykdom. Du
velger å bestille Troponin T, ta EKG og observere pasienten med telemetri.
D X Bildet viser pneumothorax, og du velger å be om innleggelse av thoraxdren.
Stor pneumothorax på høyre side som krever drens-innleggelse
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Enkelte inflammatoriske revmatiske sykdommer kan være assosiert med andre typer inflammatorisk
revmatiske sykdommer. Sjøgren syndrom er et eksempel på en slik sykdom.
Hvilken inflammatorisk revmatisk sykdom har kjent assosiasjon til Sjøgrens syndrom?
A

Gonartrose
Er ikke en inflammatorisk revmatisk sykdom
B Reaktiv artritt
Er vanligvis en forbigående artrittform og ikke en kronisk tilstand.
C Fibromyalgi
Er ikke en inflammatorisk revmatisk sykdom
D X Revmatoid artritt
Er en inflammatorisk revmatisk sykdom. Ingen av de andre alternativene er en inflammatorisk
revmatisk sykdom.
000015f840ef016312

54
Ved detrusorinstabilitet med urinlekkasje der man ikke kommer i mål med medikamentell behandling,
kan botoxbehandling være en mulig løsning.
Hvordan virker botox i dette tilfellet?
A X Botulinumtoxin er et potent neuro-toxin som gir forbigående lammelse av blæremuskulaturen
Detrusor muskulaturen blir lammet i snitt fra 3 til 9 mnd.
B Botulinumtoxininjeksjoner i detrusormuskelen gir mindre lagringskapasitet i urinblæren
Tvert imot, hensikten er å øke blærekapasiteten.
C Botulinumtoxin gir varig lammelse av blæremuskulaturen
Detrusor muskulaturen blir ikke permanent lammet og pasienten må informeres om at behandling
kun holder i 3 til 12 mnd.
D Botulinumtoxininjeksjoner forverrer nevrogene blæredysfunksjoner
Tvert imot, indikasjon for botox behandling er bl.a nevrogen blæredysfunksjon
000015f840ef016312
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En kvinne på 25 år som er vegetarianer føler seg slapp. Blodprøvesvar viser:
Hgb 8 g/dl (11,7-15,3), Hvite 2,3 x 10 9/l (3,5-11,0) , trc 140 x 10 9/l (145-390), MCV 114 fl (82-98).
Hvilke oppfølgingsprøver er mest riktig å starte med for å avklare årsaken til anemien?
A

S-elfo, u-elfo, s-frie lette kjeder
Myelomatose forekommer ikke i denne aldersgruppen
B P-Fe, TIBC, Ferritin, hemofec i avføring
Jernmangel og blødning neppe årsak til makrocytær anemi og leukopeni
C Beinmargsaspirat
Det kan være en beinmargssykdom. MCV er svært høy og pasienten ung med spesielle
kostvaner. Megaloblastanemi må først utelukkes
D X Folat, B12, homocystein
B12 eller folatmangel medfører nedsatt DNA-syntese som igjen gir makrocytose og nedsatt
celledeling i beinmargen med anemi, leukopeni og trombopeni. Homocystein hopes opp fordi
B12/folat er nødvendig for metylering til metionin.
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En 46 år gammel kvinne med leddgikt oppsøker fastlegen pga slapphet.
Fastlegen får følgende blodprøvesvar (ref.omr. i parentes):
Hgb 7,5 g/dl (11,7-15,3).
MCV 78 fl (81-95).
Retikulocytter 1 % (0,7-2,0).
Direkte antiglobulin test (DAT) positiv (negativ).
LD 134 U/l (105-205).
Haptoglobin 2,4 g/l (0,4-1,9).
Ferritin 20 ug/l (10-167).
CRP 64 mg/l (< 5).
Jern 8 uM/l (9-34).
TIBC 38 uM/l (47-83).
Etter å ha sett blodprøvesvarene mistenker du at det er flere årsaker til hennes anemi.
Hvilken kombinasjon av anemiårsaker er mest sannsynlig?
A X Inflammasjonsanemi, jernmangel
Inflammasjon: CRP er forhøyet, s-fe og TIBC lave, og lave retikulocytter passer godt. Ferritin er i
lavt normalområde, men er sannsynligvis litt forhøyet av inflammasjonen, og reellt jernlager er
sannsynligvis lavt. TIBC er supprimert av inflammasjon og er derfor ikke forhøyet slik man vil
vente ved ukomplisert jernmangel.
B Inflammasjonsanemi, jernmangel, hemolyse
Det er antistoff på erytrocyttene, (DAT+) , men det gir ikke hemolyse (normal LD, høy
haptoglobin)
C Inflammasjonsanemi, hemolyse
D Hemolyse, jernmangel
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En tidligere sprek 82 år gammel mann innlegges med høyresidig hemiparese og afasi. CT og MR viser
et stort infarkt i hele venstre hjernehemisfæren. Neste dag er han somnolent. Pasientens pårørende
ønsker at 'alt skal gjøres' og spør om kraniektomi.
Nevrokirurgen svarer at dekompressiv kraniektomi ikke er indisert.
Hva er den mest riktige begrunnelsen for ikke å utføre kraniektomi?
A X Kraniektomi vil neppe gi et bedre funksjonsnivå i denne aldersgruppen
Riktig. Kraniektomi kan berge liv også hos eldre, men disse reddes dessverre til et liv med sterkt
nedsatt funksjonsnivå. Kraniektomi hos eldre gir ikke flere selvhjulpne pasienter.
B Det er ekstra stor fare for komplikasjoner ved kraniektomi hos eldre
Feil. Det er ikke vesentlig flere komplikasjoner hos eldre, men dessverre betydelig dårligere
behandlingseffekt enn hos yngre.
C Pasienten vil neppe tåle en operasjon pga hans alder
Feil. Han tåler nok operasjonen, men behandlingsresultatet ved kraniektomi hos eldre er dårlig
D Slaget sitter i dominant hemisfære og livskvaliteten vil derfor bli dårlig
Feil. Det er ingen sikker forskjell på funksjonsnivå eller livskvalitet om slag sitter i høyre eller
venstre hemisfære.
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En 17 år gammel gutt kommer til deg som fastlege. Han har for 3. gang i år feber (>38,5) halsvondt og
hoste. Han har store tonsiller, men ikke pusspropper. Forutgående år hadde han 3 episoder med
samme symptomer. Pasienten er fortvilt fordi han er hyppig syk og har endel skolefravær. Han ber om
hjelp nå.
Hva er den riktigste behandlingen?
A

Du gir antibiotika og søker ham inn til tonsillektomi
Hvis man legger centorkriteriene til grunn så er de ikke oppfylt og det foreligger lite grunnlag for
antibiotika. Vi har heller ikke noe klart grunnlag for å si at det er direkte tonsiller som har
vært problemområdet da pasientens symptomer godt kan være relatert til en viral pharyngitt. Så
langt er det ingen klar indikasjon for tonsillektomi
B Du gir ikke antibiotika, men søker ham inn til tonsillektomi
Første del er korrekt da streptokokktonsillitt er lite sannsynlig. Basert på kun hypertrofe tonsiller
foreligger ikke indikasjon for tonsillektomi.
C Du gir antibiotika, men søker ham ikke inn til tonsillektomi
Kun 2 av centorkriteriene er her oppfylt. Centorkriteriene angir sannsynlighet for at infeksjonen er
relatert til GAS infeksjon og vi har her liten sannsynlighet for streptokokktonsillitt. Grunnlaget for
tonsillektomi er ikke tilstede
D X Du gir ikke antibiotika og søker ham ikke inn til tonsillektomi
Dersom en legger Centorkriteriene til grunn er det basert på disse opplysningene ikke sannsynlig
at pasienten har hatt streptokokkinfeksjon tidligere og heller ikke nå. Dette svaret er derfor korrekt
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Som fastlege utreder du en 78 år gammel mann som synes hukommelsen er blitt dårlig. Cerebral MR
viser et lite aneurisme (3 mm) på venstre a. cerebri media.
Hva er riktigst håndtering av dette bildefunnet?
A

Du bestiller MR-kontroller årlig for å følge utviklingen av aneurismet og tenker å henvise
nevrokirurg ved tegn til vekst
Feil. Han er for gammel til profylaktisk behandling og rutinemessig oppfølging er hensiktsløs.
B Han bør henvises nevrokirurg for vurdering med tanke på oppfølging av aneurismet og/eller
indikasjon for intervensjon (kirurgi eller coiling).
Feil. I såpass høy alder er profylaktisk behandling aldri aktuelt. Han trenger heller ingen
oppfølging
C X Du informerer om funnet, men avtaler ingen bildekontroller.
Riktig. Ut fra alder er det ikke grunnlag for videre oppfølging eller utredning av dette funnet. God
blodtrykkskontroll (og eventuell røykeslutt) anbefales likevel for å redusere sjansen for
subaraknoidalblødning.
D Du informerer om funnet og anbefaler screening av førstegradsslektninger med tanke på
familiære aneurismer
Et lite aneurisme i såpass høy alder er nok sannsynligvis ervervet og ikke heriditært. Det er ikke
grunnlag for screening av slekninger ut fra funn hos kun en person. Dette skaper angst/uro og
øker risiko for tilfeldige funn. Det er dessuten dårlig bruk av helsevesenets ressurser. Ved
opphopning av subaraknoidalblødning og cerebrale aneurismer hos yngre familiemedlemmer kan
dette overveies, men klare retningslinjer mangler.
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En mann i 40-årene hadde i lengre tid vært plaget med residiverende bihulebetennelser samt vært
mye slapp og trøtt. Gjentatte antibiotikakurer hadde hatt liten effekt. Han fikk etter hvert også noe
blodig tilblandet sekret fra nesa. Fastlegen påviste injiserte og til dels litt sårbedekt neseslimhinne og
henviste ham til øre-nese-halslege. Det ble der tatt biopsi, og histologisvaret viste en granulomatøs
polyangitt, tidligere kalt Wegeners granulomatose.
Dette er en sykdom som kan affisere flere organsystemer, men hvilket organsystem er oftere assosiert
med alvorlige komplikasjoner?
A

Hud
Opptil 45 % av pasientene kan få utslett pga. vaskulitt, men denne er sjelden alvorlig.
B X Nyrer
Opptil 80 % av pasientene kan få nyreaffeksjon som kan medføre nyresvikt og behov for
nyretransplantasjon.
C Lunger
Lungene rammes hyppig hos pasienter med denne sykdommen (opptil 90 %), men bare sjeldent
blir det alvorlig forløp.
D Hjerte
Opptil 25 % av pasienter med denne sykdommen kan få hjerteaffeksjon i form av
rytmeforstyrrelser eller perikardvæske, men dette er sjeldent alvorlig.
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Du jobber som LIS1 på legevakt. En av kveldens pasienter er en 2 uker gammel gutt som kommer
med feber på 38,6 grader. Undersøkelse for øvrig er upåfallende bortsett fra at han er litt slapp. Han
har normal oksygenmetning, respirasjonsfrekvens og puls. Han virker våken, men har ammet litt
mindre enn normalt.
Hva er korrekt tiltak i denne situasjonen?
A Skriver ut resept på penicillin og ber mor ta kontakt igjen ved forverring
B Instruerer foreldrene om å ta kontakt igjen hvis gutten ikke har våte bleier til hvert stell
C X Tar kontakt med nærmeste barneavdeling for undersøkelse der samme dag
Barn under 1 måned med feber og mistanke om infeksjon skal undersøkes av barnelege
D Gir foreldrene råd om å gi febernedsettende hvis feberen stiger til >39 grader
000015f840ef016312

62
En kvinne, 23 år, utvikler et akutt anfall med bevissthetstap og generaliserte kramper. Fra tidligere har
hun ingen epilepsidiagnose og hun bruker ingen medisiner. Hun har kun midlertidig effekt av
benzodiazepin og får vedvarende kramper. Derfor blir hun sedert med propofol, intubert og fraktet til
universistetssykehus i luftambulanse. Ved forsøk på å redusere propofolsederingen på
intensivavdeling, får hun på ny kramper.
Hvilket antiepileptisk legemiddel er førstevalg?
A

Valproat
Kan gis intravenøst. I denne kliniske situasjonen er mitochondriesykdom en mulig
tilgrunnleggende årsak. Gir du da valproat til en pasient med mitochondriesykdom kan det
medføre akutt levernekrose og behov for transplantasjon. Valproat må ikke gis i en slik klinisk
situasjon.
B X Fosfenytoin
Kan gis intravenøst. Førstevalg i henhold til retningslinjer og kan gis intravenøst. Levetiracetam er
et intravenøst alternativ man kunne ha vurdert, men det er ikke et alternativ i denne oppgaven
C Karbamazepin
Finnes ikke intravenøst
D Lamotrigin
Finnes ikke intravenøst
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En 9 år gammel jente har de siste uker blitt tiltakende slapp og tørst og har tisset mye. Ved
innleggelsen gir hun dårlig kontakt, reagerer såvidt på tiltale. Hun er blek og puster raskt og dypt. Hun
har halonerte øyne, tp 37.8C, puls 165, BT 90/60, kapillærfylnings tid 4-5 sekunder sentralt, og tørre
slimhinner. Hennes vekt er 35 kg (vektnedgang 5 kg). De første blodprøver viser:
Blodsukker
27 mmol/L
pH
7.05
ref. 7.35 - 7,45
pCO2
1,9
ref. 4.5 - 6.0
HCO36
ref. 22 - 26 mmol/L
BE
-16
ref. -3 til +3
Na
126
ref. 135 - 145 mmol/L
K
4.2
ref. 3.5 - 5.0 mmol/L
Hvilken behandling bør legen gi først?
A
B

Hurtigvirkende insulin 0.1 IE/kg subcutant
Hurtigvirkende insulin 0.1 IE/kg intravenøst
Bør utfra historien se at hun har DM ketoacidose, men insulin skal ikke gis som det første - kan
vente et par timer. For tidlig senking av blodsukker ved DM ketoacidose gir risiko for hjerneødem.
C Natriumbikarbonat 45 mmol intravenøst
Bare svært sjeldent gis base tilskudd og ikke når pH >7.00
D X NaCl 0.9% 350 ml over 15 minutter intravenøst
Hun er alvorlig dehydrert og det bør gis NaCl 0.9% 10-20 ml/kg over 10-20 minutter. Mengden
innenfor dette
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En 22 år gammel kvinne tar kontakt med deg på legevakt grunnet tømmingsvansker og noe lekkasje
ved vannlatning, samt smerter til begge bena. Ved undersøkelse finner du at hun er nummen langs
laterale hælrand og bak på legg på begge sider, samt i perineum og perianalt. Hun kan ikke stå på
tærne, men kan gå på hælene uten problem. Patellarrefleks er sidelik og middels livlig,
achillesrefleksen lar seg ikke utløse på begge sider.
Hvilken håndtering er riktig?
A

Innleggelse på nevrologisk avdeling for overvåkning av ventilasjon og hjerterytme, samt
gjennomføre spinalpunksjon, nevrografi og vurdering av oppstart av intravenøs behandling med
immunglobuliner.
Dette er ikke en ascenderende polynevropatiklinikk som ved Guillain Barré-syndrom - hun har
sakrale dermatomutfall
B Innleggelse på nevrologisk avdeling, og ønske om MR av nevroaksen (hele sentralnervesysteet
inkludert ryggmarg) inkludert MR-serier med intravenøs kontrast.
Det er centralnervøse utfall beskrevet. Undersøkelsen ville vært aktuell i utredning f.eks. med
spørsmål om demyeliniserende sykdom, men det er det ingen grunn til å mistenke her, selv om
pasienten har typisk debuttalder for MS
C X Raskest mulig transport til nærmeste sykehus med mulighet for akutt MR-undersøkelse av
lumbosacral-(LS)-columna og nevrokirurgisk tilsyn.
Klinisk har hun et caudaequinasyndrom med affeksjon av sakrale dermatomer
(ridebukesanestesi, slapp blære) og S1 (utslukket achilles og parese for plantarfleksjon). Hun må
omgående undersøkes med MR LS-columna, og foreligger det et midtstilt prolaps (hvilket man
mistenker), bør hun opereres omgående.
D Smertelindring og kontroll hos fastlege påfølgende dag.
Hun har røde flagg og må innlegges
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Du har vakt på medisinsk akuttmottak på et lokalsykehus. En 2,5 mnd. gammel flyktningegutt fra Syria
med Downs syndrom kommer videresendt fra fastlege. Gutten kommer med mor og tolk. Personalet
på mottak synes han virket i dårlig form, hadde spist små mengder og blitt tynnere, samt blitt mer
kortpustet siden de kom for 1,5 uke siden. Han fullammes, men han sover mer og spiser dårligere.
Ved undersøkelse har han økt respirasjonsrate med noe subcostale og suprasternale inndragninger, er
litt blek og klam, men gir ellers fin kontakt, er afebril og ingen funn over cor/pulm. Du mener å kunne
palpere leveren et par cm under costalbuen. Vekten er 4050 gram (fødselsvekt 3100 gram).
Hva er mest riktige tiltak?
A Gir væskestøt og forsøker saltvannsinhalasjon
B Ta blodprøver inkludert infeksjonsstatus og hepatitt-antistoffer
C X Kontakte barnekardiolog
Gutten har Downs syndrom som er sterkt assosiert med atrioventrikulær septumdefekt. Har
symptomer og tegn på hjertesvikt med økt leverstørrelse, blek og klam, kortpustet, samt dårlig
vektoppgang. Behøver ikke ha bilyd.
D Bestille ultralydundersøkelse av abdomen
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Ei 28 år gammel kvinne kommer til rutineundersøkelse for å få tatt cervixcytologi. Hun har barneønske
og sluttet med p-pille for 1 år siden. Hun har regelmessig menstruasjon og ingen magesmerter. Ved
undersøkelse finner du en oppfylning i bekkenet som strekker seg opp til navlen. Svangerskapsprøve
er negativ.
Hva er det riktigst å gjøre nå?
A X Henvise til gynekolog
Pasienten bør henvises gynekolog for undersøkelse med transvaginal UL. Palpasjonsfunnet kan
representere en oppfylning i genitalia interna. Kan være myoma uteri, men kan også være en
ovarialtumor med uvisst malignitetspotensiale. Viktig også med tanke på at hun har barneønske
B Ta blodprøve for Cancer antigen 125 (Ca125)
Feil da man ikke vet om funnet representerer ovarialtumor. Kan være falskt forhøya.
C Ta endometriebiopsi
Regelmessig menstruasjon, ung kvinne, endometriepatologi sjelden
D Henvise til laparoskopi
000015f840ef016312

67
Du blir av politiet bedt om å utforme en skriftlig sakkyndig uttalelse om skader på en person som kom
til deg på legevakta.
Hva er det mest riktige disposisjonen av en slik uttalelse?
A

Konklusjon, formalia, den sakkyndiges kvalifikasjoner, mandat, saksinformasjon, tid og sted,
oppsummering.
B X Formalia, den sakkyndiges kvalifikasjoner, sted og tid for undersøkelsen, mandat,
saksinformasjon, vurdering og konklusjon
En slik skriftlig faglig uttalelse (som andre faglige uttalelser som epikrise etc.) starter med
brevhode og overskrift (f.eks.: sakkyndig uttalelse vedrørende NN), kort redegjørelse for relevante
kvalifikasjoner (f.eks.: undertegnede er spesialist i allmennmedisin og har gitt slik vurderinger på
oppdrag fra politiet ved flere anledninger), sted og tid (f.eks.: denne uttalelsen av dato x baserer
seg på undersøkelse som fant sted xxx ifb at NN kom på legevakta), mandat (politiets mandat av
dato siteres), saksinformasjon (følgende dokumenterforeligger: f.eks. journalnotat av XX,
dokumenter fra politiet listes opp), så vurderes spørsmålene (mandatet) opp mot saksinformasjon
og til slutt gjøres en (vektet) konklusjon.

C
D

Sentralt står altså mandatet (hva politiet ønsker svar på) og redegjørelse av egne relevante
kvalifikasjoner, ellers er jo oppsette ganske standard.
Formalia, den sakkyndiges kvalifikasjoner, saksinformasjon, undersøkelsen, vurdering og
konklusjon
Den sakkyndiges kvalifikasjoner, formalia, mandat, saksinformasjon, undersøkelsen, vurdering og
konklusjon
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En 28 år gammel kvinne fikk for 4 år siden en episode med sentralmotoriske utfall i begge
underekstremiteter. Grundig utredning påviste da en aktiv, symptomgivende lesjon i cervicalmedulla
samt en rekke andre plaques i sentralnervesystemet. Hun oppfylte kriteriene for diagnosen multippel
sklerose, og det ble startet immunmodulerende behandling med natalizumab.
Du møter pasienten i akuttmottaket. Siden i går har hun merket økende stivhet og ustøhet i bena. Hun
har habituelt en noe urge-preget vannlatning, men angir nå økende vannlatningsbesvær med hyppig
vannlating og svie. I tillegg føler hun seg slapp og hun har en feberfølelse i kroppen. Du rekvirerer en
MR-undersøkelse av nevroaksen med intravenøs kontrast, men grunnet kapasitetshensyn kan denne
først tas påfølgende dag. Du legger pasienten inn på nevrologisk sengepost.
Hvilken utredning/tiltak er riktigst å sette i gang i mellomtiden?
A Seponerer natalizumab og starter med alemtuzumab
B Starter akuttbehandling med metylprednisolon.
C X Urinstix og -dyrkning og event. oppstart av antibiotika.
Pasient står på immunmodulerende behandling og har klinikk på cystitt og almennsymptomer/
feberfølelse som kunne peke mot at infeksjonen ascenderer (altså pyelonefritt og i siste instans
urosepsis). Dette må utredes, i første omgang urinstix og dyrkning som nevnt (men også rimelig å
undersøke nyrene mtp bankeømhet). Benplagene hennes kan oppfattes som en reproduksjon av
schubet for 4 år siden, altså et pseudo-schub som ofte sees ved infeksjon hos MS-pasienter. Det
er rimelig å avklare muligheten for terapisvikt og et nytt schub med en MR nevroakse med iv
kontrast, men gitt sannsynlig pseudoschub og uavklart infeksjon er metylprednisolon uansett ikke
indisert før infeksjon er utelukket. Ekspektans er åpenbart feil da det er en mulig alvorlig infeksjon.
Det er for tidlig å konkludere med terapisvikt og evnt bytte immunmodulerende behandling til
alemtuzumab. JC-virus er årsaken til progressiv multifokal leukoencephalopati, men gir ikke
denne infeksjonsklinikken som beskrevet.
D Undersøker etter John Cunningham (JC)-virus.
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En mor kommer til deg på legevakta med sin to år gamle gutt fordi han har en rift i huden på den ene
hånden. Gutten angir smerter når du tar på hånden. Moren mener han har ramlet borti noe. Såret er
lite og det blør ikke. Du finner også at gutten har blåmerker av ulik alder flere steder på både på
strekke- og bøyesidene av armer og ben. Mor kan ikke gi noen god forklaring på årsaken til disse
blåmerkene. Barnet virker noe passivt.
Hva er det viktigste handlingen du her bør gjøre?
A
B
C
DX

Ta røntgen av hånda
Behandle såret
Avtale kontroll om en uke
Melde til barnevernet
Blåmerker på slike steder av ulik alder (og passivt barn) uten god forklaring kan tyde på
mishandling/omsorgssvikt
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Det planlegges elektiv hoftekirurgi hos en 74 år gammel kvinne med hjertesykdom.
Hvilken situasjon vil gi en størst økning i risiko for mortalitet ved elektiv operasjon?
A

En episode med rask atrieflimmer i anamnesen
Atrieflimmer kan gi behov for kardial behandling etter elektiv hoftekirurgi men øker ikke risikoen
for kirurgi umiddelbart
B X Nyoppståtte brystsmerter ved lav belastning
Det er mistanke om ustabil angina pectoris i et slikt tilfelle. Risikoen ved kirurgi er økt.
C Antihypertensiv behandling med betablokker
Tilstrekkelig antihypertensiv behandling vil senke operasjonsrisikoen, spesielt behandling med
betablokker anses å senke operasjonsrisikoen
D Hjerteinfarkt (NSTEMI) for 12 måneder siden, uten postinfarkt angina
Vanligvis settes en grense for 6 måneder etter hjerteinfarkt. Etter det er risikoen ikke vesentlig
økt. Pasienten har ikke angina pectoris og har derfor ikke vesentlig økt risiko
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En 12 år gammel jente og hennes mor kommer til deg som fastlege. Hun er vesentlig frisk fra før, og
har kun vært her med mononukleose (EBV) for 1 år siden. Hun har fra 2-3 år tilbake episodisk vært
plaget med svelgvansker og var på legevakten for 1 ½ år siden da en eplebit satte seg fast i spiserøret
og ble der satt på Ranitidin i 4 uker. Hun merket ingen forskjell, men hadde heller ingen plager i den
perioden. Hun har av og til sure oppstøt som ikke plager henne, men kan ellers ha litt smerter i bryst/
hals. Siste episode var med en brødbit sist uke. Mor sier hun spiser litt langsomt og tygger maten bra,
og at hun «alltid» drikker bra ved måltid. Hun har normalt skolefravær, er sosial og spiller håndball, og
har normale naturlige funksjoner. Du undersøker en adekvat utviklet jente i god allmenntilstand. Hun
følger sin vekt- (25-50 percentil) og høydekurve (50-percentil) fra et år tilbake, er fint i gang med
pubertet. Abdomen er bløt og det er ingen oppfylninger. Spesielt ingen tydelig palpasjonsømhet i
epigastriet.
Etter å ha tenkt over dette kliniske bildet, hvilket tiltak vil trolig være det mest riktige?
A Koble inn PPT og helsesøster ved en slik sammensatt problemstilling med globusfølelse i hals
B X Henvise til øsophagoskopi for mistenkt eosinofil øsophagitt
Pasienten har symptom på dysfagi med ‘impaction’ av solid føde, noe som er sterkt koblet til
eosinofil øsophagitt. Langsom spising og dårlig respons på behandling for GØRS er også
kjennetegn på tilstanden.
C Henvise til kontrastundersøkelse røntgen ØVD med tanke på passasjehinder
D Starte adekvat behandling med protonpumpehemmere (ca 0.8mg/kg) i 6-8 uker, henvisning til 24timers pH-måling om ingen effekt
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Du har stilt diagnosen arvelig hemokromatose på en pasient. Pasienten har 3 søsken som alle bor i
samme by som pasienten.
Du mener det er riktig at pasientens søsken får vite at de selv kan ha denne arvelige tilstanden.
Hvorledes er det riktigst å gå frem?
A

Skrive henvisning til en indremedisink poliklinikk for pasientens søsken
Galt. Lovverket sier at helsevesenet hovedsak ikke har lov å informere familie om mulig genetisk
sykdom. I tillegg kan dette undersøkes på et allmennlegekontor
B X Be pasienten informere sine søsken og anbefale dem å kontakte sin fastlege
Enhver kan informere sine søsken om mulig sykdom i familien
C Skrive brev til pasientens søsken og be dem henvende seg på nærmeste laboratorium for å ta
prøver som du har spesifisert i brevet
Galt. Lovverket sier at helsevesenet hovedsak ikke har lov å informere familie om mulig genetisk
sykdom
D Skrive brev til pasientens søsken og be dem kontakte sin fastlege for å ta relevante prøver
Galt. Lovverket sier at helsevesenet hovedsak ikke har lov å informere familie om mulig genetisk
sykdom
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En 26 år gammel mann faller bakover slik at albuen hans kommer ut av ledd. Som legevaktslege får
du trukket den på plass. Du legger på en gipslaske, deretter rekvirerer du en CT som viser at albuen
igjen har gått ut av ledd. I røntgensvaret konkluderer røntgenlegen med at det kan foreligge en 'Terrible
Triad' skade av albuen.
Hvilke kriterier må være oppfylt for at en 'Terrible Triad' skade skal foreligge?
A Albuen ute av ledd, brudd i olecranon og distale humerus.
B Albuen ute av ledd, brudd i prosessus coronoideus og ruptur av leddkapsel.
C X Albuen ute av ledd, brudd i prosessus coronoideus og brudd i caput radii.
Definisjonen av 'Terrible triad'.
D Albuen ute av ledd, skade på membrana interossea og distal radius fraktur.
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En 68 år gammel mann har hatt angina pectoris i flere år. Ellers er han uten vesentlig komorbiditet.
Plagene har nylig forverret seg og koronarangiografi viser en langstrakt okklusjon i hovedløpet av
høyre kransarterie. I tillegg foreligger 75% stenoser på to grener fra circumflex arterien og en
langstrakt 90% stenose i fremre nedadstigende gren.
Hva er den beste behandlingen av en slik pasient med multiple koronarstenoser?
A

Det bør gjøres perkutan koronarintervensjon fordi det er ofte er vanskelig å gjøre koronarkirurgi
ved langstrakte okklusjoner.
Det er feil. Det er vanskelig å gjøre PCI i slike situasjoner
B X Pasienten har 3 karsykdom og bør behandles med koronarkirurgi.
Det er helt korrekt og støttes av mange studier og guidelines. I noen tilfeller kan PCI gjøres.
C Situasjonen anses som funksjonell 2 karsykdom og derfor er perkutan koronarintervensjon mest
egnet.
Pasienten har 3 kar sykdom
D Koronarkirurgi med singel a. mammaria bypass til fremre nedadstigende gren, fordi bare dette
karet har en hemodynamisk relevant betydning.
Pasienten har 3 karsykdom og alle kar bør bypasses
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En 83 år gammel mann har KOLS, stent i koronarkar, gjennomgått hjerneslag, prostatacancer, en mild
demens, og han bruker 9 ulike medikamenter fast. Til tross for dette har han kjørt bil, spilt sjakk og
vært med i pasientforeninger. Han kommer nå til deg på legevakt på grunn av et kutt i panna. Kona
forteller at han de siste to ukene har falt flere ganger og har etter hvert blitt litt «surrete». Hun har
derfor bedt om akutt sykehjemsplass. Du syr kuttet.
Hvordan ville du for øvrig håndtere denne situasjonen?
A Henvise ham til fastlegen for gjennomgang av legemiddellisten
B X Legge ham inn til sykehuset for utredning av akutt funksjonssvikt
Selv om denne pasienten har mange sykdommer fra før, så har han fungert nokså bra. En
nyoppstått falltendens tyder på at han har fått en akutt tilstand som bør kartlegges. Dette kan
dreie seg om en infeksjon, en vaskulær hendelse, bivirkning av et preparat eller annen årsak.
C Ta kontakt med kommunen for akuttplass på sykehjem; siden han har kroniske sykdommer er
dette en forventet situasjon.
D Henvise til CT av hodet som øyeblikkelig hjelp. Dersom den ikke viser noe nyoppstått, kan han
flytte til akuttplass på sykehjem
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En 25 år gammel mann har vært fulgt opp av sin fastlege i flere år på grunn av periodevise plager med
ubehag i øvre abdomen i form av følelse av oppblåsthet, tidlig metthetsfølelse og noe kvalme. Han har
i tillegg tendens til løs og noe hyppig avføring. Han er i perioder helt symptomfri og er ellers frisk og i
god fysisk form, men uttrykker likevel bekymring for plagene. Han ble etter hvert undersøkt med
gastroskopi som viste lettgradig uspesifisert gastritt, ellers normale forhold.
Hva er den mest hensiktsmessige oppfølgingen av denne pasienten?
A

Pasienten bør henvises til psykolog da det mest sannsynlig dreier seg om psykiske plager.
Det er ingen indikasjon for henvisning til psykolog på dette stadiet
B X Pasienten bør forklares at det ikke er grunnlag for ytterligere undersøkelser da det mest
sannsynlig dreier seg om funksjonell dyspepsi som er helt ufarlig.
Pasienten har høyst sannsynlig funksjonell dyspepsi som er en helt ufarlig tilstand. Det er viktig å
informere godt om dette og å berolige pasienten.
C Pasienten bør i første omgang henvises til colonoskopi for å utelukke inflammatorisk tarmsykdom
Det er ingen grunn til colonoskopi, sannsynligheten for alvorlig tilstand som avdekkes med
colonoskoi er svært liten.
D Pasienten bør i første omgang forsøke protonpumpehemmer for plager relatert til påvist gastritt
Det er ingen sammenheng mellom påvist lettgradig gastritt og slike symptomer. Videre er
lettgradig gastritt heller ingen indikasjon for protonpumpehemmer.
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En 15 år gammel jente har hatt et par episoder av noen sekunders varighet med kraftige ufrivillige
rykninger i begge armer på morgenen. Nevrologisk status og EEG var normalt.
Hvilken undersøkelse er den neste som bør rekvireres for å avklare diagnosen?
A

CT av hjernen
Primær generaliserte aldersrelaterte epilepsisyndromer har ikke CT eller MR-funn. Det er nok
allikevel vanligere etterhvert å ta MR på alle "for sikkerhets skyld", selv om det ikke er en sterk
indikasjon for bildediagnostikk.
B Nevrografi
Lite sannsynlig at dette er en perifer nevropati
C X Søvndeprivert EEG
Neste ledd i en epilepsiutredning. Symptombeskrivelse indikerer at det dreier seg om en Juvenil
myoklon epilepsi.
D 24-timers EEG
Utføres unntaksvis dersom EEG og søvndeprivert EEG er normalt
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En mann på 68 år har fått påvist leukocytose på 15 x 109/l (4-10) med differensialtelling nøytrofile
20% (50-75), monocytter 5% (2-10) og lymfocytter 70% (20-40). Laboratoriet sier at lymfocyttene er
modne.
Hvilken prøve skal du rekvirere for å avgjøre om han har kronisk lymfatisk leukemi?
A

Sekvensering av genet for tung immunglobulinkjede
Prognostisk viktig men ikke diagnostisk
B X Væskestrøms(flow)cytometri av leukocytter i perifert blod
Diagnostiske kriterier for lymfocyttkonsentrasjon (<4 x 10 9/l) og morfologi er tilfredstilt. Cellene
må også ha typisk immunfenotype for å stille KLL diagnosen
C Lymfeknutebiopsi
Ikke nødvendig
D Beinmargsaspirat med differensialtelling
Ikke nødvendig. Beinmargsfunnet inngår ikke i vedtatte kriterier for å stille KLL diagnosen.
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Ved svangerskapskontroll i uke 36 skal du undersøke fosterleie. Mens du holder på med dette, blir
kvinnen plutselig urolig, kvalm og kaldsvett og hun ser ut til å besvime.
Hvordan skal denne situasjonen håndteres?
A X Du legger henne straks over på siden, og henter et glass vann. Deretter venter du noen minutter
for å se om hun kommer seg.
Sannsynligvis er dette vena cava syndrom pga trykk mot vena cava når hun ligger på rygg. Det er
en vanlig og ufarlig tilstand. Dette bør være din første tanke selv om det kan virke dramatisk noen
ganger. Det kan føre til at hun besvimer. Sideleie unngår trykk på vena cava.
B Du mistenker akutt lungeemboli. Du roper på hjelp fra kollega og ber ham ringe AMK-sentralen på
sykehuset. Du gir oksygen på nesekateter.
Lungeemboli er en fryktet komplikasjon hos gravide, men ikke den mest sannsynlige diagnose.
Du kan trygt avvente noen minutter før du tenker på en slik alvorlig tilstand.
C Du ber henne bli liggende på ryggen for å unngå at hun skal besvime hvis hun reiser seg.
Dette er ikke lurt. Så lenge hun ligger på ryggen vil tilstanden bare bli verre.
D Du frykter placentaløsning. Du ber assistent om å hjelpe til med gynekologisk undersøkelse for å
se etter vaginal blødning.
Placentaløsning er en kjent komplikasjon, men bør ikke være første tanken i denne situasjonen.
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-32-

80
Flere typer behandling kan være aktuelle ved akutt ukomplisert cystitt. Det må tas hensyn til både
pasientens alder og risiko, effekt og residivfare. På legekontoret møter du en frisk, ikke gravid kvinne
på 40 år med ukomplisert cystitt.
Hvilken behandling er riktigst for best mulig resultat?
A

Endosebehandling med antibiotika
Ultrakort behandling synes å ha tilnærmet samme terapeutiske effekt som tre dagers behandling,
men har noe høyere residivfrekvens.
B X Antibiotikabehandling opp til 3 dager
Riktig svar. Lengre behandling har ingen økt effekt og gir økt risiko for bivirkninger. Ref Hunskår.
Allmennmedisin
C Antibiotikabehandling i 7 dager
Lengre behandling enn 3 dager har ingen økt effekt og gir økt risiko for bivirkninger. Ref Hunskår.
Allmennmedisin
D Antibiotikabehandling i 5 dager
Lengre behandling enn 3 dager har ingen økt effekt og gir økt risiko for bivirkninger. Ref Hunskår.
Allmennmedisin
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En mann på 61 år har hatt et sår rett ved mediale malleol venstre ankel over 3 måneder. Det er vondt i
såret om ettermiddagen og kvelden, men han opplever lindring av plagene når han legger benet høyt.
Huden omkring såret er tørr og kløende. Det klør også i huden på det andre benet. Han har tidvis en
del hevelse i begge bena. Han går til sin fastlege, og legen finner ved undersøkelsen et sår med
omkringliggende hudforandringer som vist på bildet samt god perifer puls i begge føtter.
Hva er den viktigste behandlingen av dette såret?
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A

Hyppig curretering av fibrin
Viktig med curretering, men ved venøse sår er kompresjon viktigst av alt. Er for øvrig ikke fibrin i
såret på bildet i denne oppgaven.
B Antibiotikakur
Nei, antibiotika gis bare ved god indikasjon på klinisk infeksjon, og det er det ikke her. Vi må
forsøke å redusere bruken av systemisk antibiotika ved venøse leggesår.
C Trykkavlastning
Det er viktig ved trykksår, men i dette tilfellet er det ikke mistanke om det.
D X Kompresjonsbehandling
Ja, dette er viktigst fordi man da behandler årsaken til såret. Typisk klinikk for venøst sår og
venøs insuffisiens med stasedermatitt.
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En far kommer til fastlegen med sin 3 år gamle datter. Jenta har vært mindre aktiv siste dager med lett
feber, og nå siden i går fått blemmer i munnen samt i håndflater og fotsåler. Ved undersøkelse sees
vesikler palmoplantart med erythematøs halo, samt vesikler og sår i munnen. Hudstatus for øvrig er
normal. Hun virker ikke spesielt allment påvirket når hun sitter på fanget til far, men skriker ved
undersøkelse av munnen. Fastlegen skjønner raskt hva dette dreier seg om da hun den siste uken har
hatt to andre barn på kontoret med samme sykdom.
Hva er mest sannsynlig diagnose her?
A X Hånd-, fot- og munnsykdom
Ja, typisk klinikk for dette.
B Varicella/ «Vannkopper»
Nei, viktig differensialdiagnose, men varicella gir mer generalisert utbrudd av vesikler. Her er
klinikk typisk for hånd-, fot- og munnsykdom.
C Primært herpes simplex utbrudd
Kunne vært det om bare munnen var affisert. Med palmoplantar affeksjon er Hånd-, fot- og
munnsykdom mer sannsynlig. I tillegg er ikke HSV så smittsomt som coxackieviruset med utbrudd
av flere tilfeller på en gang.
D Morbilli/ «Meslinger»
Nei, morbilli gir utslett av makulopapuløs art mer sentralt på kroppen med start på hals og bak
ører, så hovedvekt på trunkus og til slutt armer og ben. Gir også mer affeksjon av
allmenntilstanden. Kan ha hvite flekker i munnen med rød ring (Kopliks flekker), men dette er i
første feberstadium hvor det ikke er utslett. I barnevaksinasjonsprogrammet gis vaksine mot
meslinger, men dessverre har vaksinemotstand medført at vi nå ser denne tilstanden igjen.
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En 56 år gammel tidligere frisk mann oppsøker fastlegen da han det siste halve året har vært plaget
med dyspepsi. Du påviser Helicobacter pylori-positiv serumprøve. Klinisk status og vanlig
laboratoriestatus forøvrig er uten anmerkning.
Hvordan er det riktigst å håndtere dette?
A

Gi pasienten medikamentell behandlingskur mot H. pylori (1 ukes trippelkur)
Feil. Pasienten kan ha dyspepsi av andre årsaker enn H. pylori og han er i en aldersgruppe hvor
kreftsykdom bør utelukkes. Test-and-treat strategi er ikke anbefalt i Norge (ref
Antibiotikaveilederen)
B Gi pasienten syrehemmende eller syrenøytraliserende medisin og ta pasienten til kontroll om 4
uker
Feil. Nyoppstått dyspepsi hos tidligere frisk person > 45 år bør avklares med gastroskopi for å
utelukke kreftsykdom
C Gi pasienten medikamentell behandlingskur mot H. pylori (1 ukes trippelkur) og henvise til
gastroskopi dersom manglende bedring i løpet av 8 uker
Feil. Pasienten bør uansett henvises gastroskopi for å utelukke bakenforliggende kreftsykdom.
Behov for trippelkur vil bli bestemt ved gastroskopi. Test-and-treat strategi er ikke anbefalt i Norge
(ref Antibiotikaveilederen)
D X Henvise pasienten til gastroskopi
Korrekt. Nyoppstått dyspepsi hos personer > 45 år bør henvises gastroskopi for avklaring.
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En kvinne på 35 år har de siste 2 årene hatt økende plager med kløe og svie nedentil. Hun har hatt
fast partner siste 10 år, men det har vært smertefullt å ha samleie det siste halvåret. Utfloden er
normal, og hun har sjelden menstruasjonsblødninger da hun bruker hormonspiral. Hun er ellers frisk,
bruker ingen faste medisiner og har ingen kjente allergier. Ved undersøkelse av genitalia finner du i
vulva, omkring introitus samt distalt i vagina hvitlige arraktige drag, eccymoser og enkelte erosjoner.
Hva er mest sannsynlige diagnose?
A

Allergisk kontaktdermatitt
Nei, gir erythem og kløe, men som regel ikke arraktige drag, og spesielt ikke opp i vagina. Vil
også sannsynligvis gi mer fluktuerende symptomer i henhold til hva man reagerer på.
B Invers psoriasis
Nei, gir mer velavgrenset erythem, og mer vanlig i lyske, perineum og rima internates. Kan også
være i vulva, men sjelden det går opp i vagina.
C Vulvovaginitt forårsaket av gjærsopp
Aktuell differensialdiagnose, men da mer sannsynlig med hvitlig, klumpete utflod. Kan ha
erytehem og erosjoner, men ikke vanlig med hvitlige, arraktige drag.
D X Lichen sclerosus
Riktig. Typisk klinikk
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En 28 år gammel kvinne kommer til akuttmottaket med ambulanse på grunn av brystsmerter. Hun er
tidligere frisk, ikke-røyker og kjenner ikke til spesiell sykdomsopphopning i familien. Smertene startet
for 3-4 timer siden. Hun angir smertene som moderate (VAS 5 på skala 0-10). Hun fremstår i god
allmenntilstand. BT 115/75mmHg. Puls 65/min regelmessig. EKG viser signifikante ST-elevasjoner i
V2, V3, V4, V5, V6, I, aVL, II, aVF og III. Det har ikke kommet svar på blodprøver.
Hvilken utredning bør gjøres som neste skritt?
A X Transtorakal ekkokardiografi
De mest sannsynlige differensialdiagnosene her er akutt utbredt hjerteinfarkt, eller perikarditt. Ut
fra at hun er klinisk lite påvirket, har lav koronar risiko, og ST-elevasjonene er usedvanlig utbredt
til å være et hjerteinfarkt (affeksjon av både fremre- og nedrevegg) er perikarditt mer sannsynlig.
Dersom dette er et stort hjerteinfarkt vil transtorakal ekkokardiografi vise redusert systolisk
myokardfunksjon av venstre ventrikkel og styrke indikasjon for koronar angiografi. Normale funn
ved ekkokardiografi taler sterkt imot et stort hjerteinfarkt. Ekkokardiografi kan også avdekke andre
differensialdiagnostiske muligheter hos pasienter med hjerteinfarkt, og anbefales hos alle
pasienter med brystsmerter der det ikke er åpenbar indikasjon for akutt PCI
B Akutt koronar angiografi
Hun har brystsmerter og utbredte signifikante ST-elevasjoner. I prinsippet kan det være et stort
ST-elevasjons hjerteinfarkt med behov for akutt revaskulariserende behandling. Imiderltid er hun
ikke klinisk påvirket av dette, hun har lav koronar risiko, og ST-elevasjonene er usedvanlig
utbredt. Dersom dette var et akutt hjerteinfarkt ville vi forventet at hun var mer klinisk påvirket.
Koronar angiografi har en viss komplikasjonsrisiko. Det fremstår riktig å gjøre mer noninvasiv
diagnostikk før evt koronar angiografi
C Røntgen thorax
Røntgen thorax vil sannsynligvis ikke føre oss nærmere avklaring mtp de mest aktuelle
differensialdiagnosene, som er akutt utbredt hjerteinfarkt, eller perikarditt.
D CT lungearterier og CT aorta
Disse undersøkelsene vil sannsynligvis ikke føre oss nærmere avklaring mtp de mest aktuelle
differensialdiagnosene, som er akutt utbredt hjerteinfarkt, eller perikarditt.
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En mann på 24 år kommer til sin fastlege, og viser frem lesjoner på penis som vist på bildet. Han har
hatt dem i noen uker, og har ingen plager.
Hva er riktigst håndtering av denne tilstanden?
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A

Det er en allmennfarlig smittsom sykdom ifølge smittevernloven, og må behandles
Nei, condylomer er ikke en av tilstandene listet opp i smittevernloven
B X Behandling er ikke alltid nødvendig da lesjonene gjerne går over av seg selv
Ja. Condylomer går over av seg selv hos de fleste innen 1-2 år, men mange ønsker dem
behandlet av kosmetiske hensyn og for å unngå å smitte andre
C Lesjonene skal eksideres da det er risiko for kreftutvikling
Nei, de HPV-varianter (6 og 11) som oftest gir synlige condylomer er ikke vist å øke risiko for
kreftutvikling.
Det er heller ikke førstelinjebehandling å eksidere condylomer. Ved behov for behandling er det
andre tiltak som anbefales.
D Behandling av tilstanden er en spesialistoppgave
Nei, kan ofte behandles i allmennpraksis ved å foreskrive topikale midler
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En pasient besøker deg på allmennlegekontoret og forteller at han har diaré og at det har pågått i
mange uker. Han har ikke diaré når han besøker deg på kontoret, men han har heller ikke spist de
siste 2 dagene. Han forteller at han har tynn, vandig avføring med middels volum, normal brunlig
farget, 6-8 tømninger pr. døgn uten synlig blod. Avføringsprøver viser negativ hemofec og calprotectin i
avføring 45 mg / kg (normalområde < 50 mg/kg).
Hvilken type diaré er mest sannsynlig?
A

Steatoré
Steatoré er fettrik diaré som kan ha ulike årsaker. Årsaken kan klassifiseres som preepitelial,
epitelial eller postepitelial. som henholdsvis handler om luminal maldigestion, mucosal defekt eller
transportdefekt. Avføringen er lys ved høyt fettinnhold.
B Inflammasjonsdiaré
Inflamasjonsdiaré eller såkalt eksudativ diaré innebærer tap av inflammatorisk tarmepitel og
nedsatt absorpsjon som fører til en purulent, slimaktig type diaré - dette kan skyldes f.eks. ulcerøs
colitt eller infeksjoner med en rekke tarmpatogene bakterier. Det er også vanlig med synlig blod,
eller i det minste utslag på hemofec.
C Sekretorisk diaré
Ved sekretorisk diaré finner man nedsatt absorbsjon eller økt sekresjon av elektrolytter, som fører
til en klar og elektrolyttrik diaré - dette ses ved f.eks.kolera. Det beskrives oftest stort diare-volum,
stopper ikke ved faste og er uten blod.
D X Osmotisk diaré
Osmotisk diaré skyldes at ikke-absorberbare stoffer trekker væske ut i tarmlumen og fører til en
klar diaré. Typisk beskrives diaré-typen som vandig, uten blod, stopper ved faste, middels stort
volum.
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Du er lege ved kirurgisk avdeling. Tre dager tidligere ble det lagt inn en 27 år gammel mann med
magesmerter av noen timers varighet. Forut for dette hadde han hatt en helg med høyt alkoholinntak.
Blodprøver ved innkomst og tre dager etter innkomst er som angitt nedenfor. Ultralydundersøkelse av
lever/galleveier ved innkomst viser ikke stein i galleblæren eller dilaterte galleveier.

-36-

Hb
Normal
verdier

CRP

Leukocy- Bilirubin
tter

ALP

13.4-17.- 0-5mg/L 3.7-101- 5-25µ
0g/L
0**9/L
mol/L

ALAT

Lipase

Amylase

35-105U/ 10-70U/L 13-60U/L 25-120U/
L
L

Ved
13.3 g/L 10 mg/L 10.6
innkomst
10**9/L

25 µmol/
L

115 U/L

130 U/L

950 U/L

3500 U/L

Dag 3
12.9 g/L 340 mg/ 15.3
etter
L
10**9/L
innkomst

17 µmol/
L

125 U/L

80 U/L

105 U/L

200 U/L

Ved vurdering av pasienten på dag 3 etter innkomsten finner du at han fremdeles har magesmerter
mest i øvre del av abdomen, men han er ikke peritonittisk. Han virker noe medtatt. Temperatur 38.5°C,
respirasjonsfrekvens 18/min, det har vært god diurese.
Hvilken behandlingsstrategi er den riktigste å velge?
A

Forordner rikelig med intravenøs væske og smertestillende medikamenter. Starter opp med
bredspektret antibiotika og holder pasienten fastende
Profylaktisk antibiotika i denne situasjonen er ikke korrekt. Selv om pasienten har høy CRP er det
ikke holdepunkter for f.eks kolangitt. Høy CRP og noe høyt leukocyttall kan godt forklares ut fra
alvorlig pankreatitt alene , og antibiotika har ingen effekt på pankreatitt som sådan. Ved både mild
og alvorlig pankreatitt er det gode holdepunkter for at det er gunstig å få næring i tarmlumen så
tidlig som mulig.
B X Forordner rikelig med intravenøs væske og smertestillende medikamenter. Oppfordrer pasienten
til å spise noe og planlegger å legge ned ernæringssonde hvis pasienten ikke greier å spise.
Høy CRP og pasientens kliniske tilstand tyder i retning alvorlig pankreatitt og rikelig væsketilførsel
er fremdeles et sentralt tiltak for å motvirke komplikasjoner, bl.a nyresvikt. Enteral tilførsel av
næring for å motvirke svikt i mucosabarrieren i tarmen anses som et viktig tiltak.
C Forordner rikelig med intravenøs væske og smertestillende medikamenter. Starter opp med
bredspekteret antibiotika. Rekvirerer ERCP med papillotomi
Med hensyn til antibiotika, se ovenfor. ERCP er kun indisert ved mistanke om stein i dype
galleveier og kolangitt. Det er hos denne pasienten ikke påvist gallestein og vurdering av
blodprøver taler imot at det er obstruksjon i dype galleveier.
D Seponerer intravenøs væskebehandling siden diuresen er god. Forordner smertestillende
medikamenter. Starter opp med bredspektret antibiotika
Med hensyn til antibiotika, se kommentar under A og C. Intravenøs væsketilførsel er fremdeles
sentralt, se kommentar under B.
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Ved diagnostikk av akutt hjerteinfarkt benyttes plasmakonsentrasjon av kardiell troponin I eller kardiell
troponin T. Beslutningsgrensen for akutt hjerteinfarkt legges ofte ved 99-persentilen i en definert frisk
populasjon. Troponin T og troponin I ble målt i den samme antatt friske populasjonen. For Troponin I
ble 99-persentilen 47 ng/L og for Troponin T ble 99-persentilen 14 ng/L.
Hvorfor fant man ulike verdier for 99-persentilen for Troponin I og Troponin T i denne antatt friske
populasjonen?
A

Fordi metoden for troponin I er en dårligere metode med dårligere analytisk sensitivitet
Det finnes svært gode metoder for både TnI og TnT
B Fordi 99-persentilen er beregnet med ulike statistiske metoder for de to analysemetodene
C X Fordi de måler ulike deler av troponinkomplekset og bruker ulike antistoff og kan derfor ikke
sammenlignes direkte
Troponin I og troponin T er ulike deler av troponinkomplekset og resultatene vil derfor ikke bli de
samme hverken i individet eller som fordelingen i en populasjon
D Fordi metodene er kalibert mot ulike internasjonale standarder
Det finnes ingen internasjonal standard for TnI og for TnT finnes det per 01.11.18 bare en
leverandør av metoden
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I akuttmottaket møter du en tidligere frisk 60 år gammel mann. Han har de siste par måneder fått mørk
urin, lys grå avføring og gulfarge på sclera. Laboratorieverdiene viser: CRP 86 (< 5), Hb 12.0
(13.4-17.0), leucocytter 8.1 (3.5-10.0), kreatinin 75 (60-105), bilirubin 86 (5-25), INR 1.0 (0.8-1.2),
ALAT 15 (10-45).
Hvilken supplerende undersøkelse er det best å starte med?
A

UL galleveier
Nei, han har såkalt "stille icterus", altså uten smerter eller andre symptomer.
Choledochuskonkrement er mulig, men lite sannsynlig.
B ERCP
Dette er mer en terapeutisk prosedyre. Det er ikke første alternativ ved "stille icterus".
C MRCP
Den gir bare kartlegging av galleveiene, mens det aktuelle sykdomsbildet vel så gjerne kan være
forårsaket av svulst utenfor som klemmer på de extrahepatiske galleveiene.
D X CT thorax/abdomen
Ja, dette er første alternativ ved "stille icterus" for å avklare om det er en svulst i pancreashodet,
noe som er mest vanlig ved stille icterus, eller en annen svulst i området som klemmer av ductus
choledochus.
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Du er LIS1 i et akuttmottak, og det kommer inn et 1 år gammelt barn med tre dagers sykehistorie med
gastroenteritt. Mor forteller at barnet er tidligere friskt. Ved undersøkelse finner du barnet blekt, litt sløv,
sterkt forlenget kapillærfyllning, litt svak radialispuls. Vekten er ca 9 kg, mor forteller at barnet normalt
veier 10 kg. Du legger inn venekanyle, og bestemmer deg for å gi barnet volumtilførsel intravenøst
som en bolus i løpet av 30 minutter.
Hvilket alternativ for væske og volum er beste valg?
A
B
C
DX

Glucose 50 mg/ml – volum 100 ml
Glucose 2,5 mg/ml med NaCl 70 mmol/l - volum 150 ml
Ringer acetat – volum 50 ml
NaCl 0.9% – 200 ml
For at en væske skal fungere som volumtilskudd må osmolaliteten være i nærheten av plasma,
og ikke utgjøres av glucose som metaboliseres eller absorberes intracellulært. Aktuelle væsker er
derfor Ringer Acetat og NaCl 154 mmol/l. En volumbolus med krystalloider i denne settingen er
anbefalt som 20 ml/kg.
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Prioritering er en ufrakommelig del av en offentlig helsetjeneste.
Hva er det overordnede målet med prioritering i offentlig helsetjeneste?
A X Å sørge for at begrensede ressurser gir flest mulig gode leveår, rettferdig fordelt
Ja dette er det offisielle målet og meningen med prioritering.
B Å unngå overbehandling i helsetjenesten
Nei. Overbehandling skal unngås primært av hensyn til pasienten. Overbehandling er dårlig
medisin. Sekundært er det sløsing med ressurser og berører sånn sett prioriteringsspørsmål, men
ikke som primærbegrunnelse.
C Å unngå å påføre pasienter mer skade enn nytte
Nei. Behandlinger som er prioritert bort, er likevel nyttige for pasienten. Behandlinger som påfører
pasienten mer skade enn nytte, bør ikke gies - men begrunnelsen er primært plikten til å gjøre
godt og ikke skade. Kun sekundært handler det om ressurssløsing og dermed prioritering.
D Å hjelpe pasienter til å gjøre gode behandlingsvalg og prioritere riktig i sitt eget liv
Nei, det er en litt annen betydning av ordet "prioritering" som ikke handler om helseøkonomi og
fordelingen av helseressursene
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Langvarig ikke-malign smerte kan være intens og føre til betydelig funksjonstap. Analgetika er lite
effektive ved de fleste langvarige ikke-maligne smertetilstander.
Hva er hovedprinsippet for den ikke-medikamentelle behandlingen?
A X Ta kontroll over smerten, gjennomføre daglige gjøremål til tross for at smerten kan bli verre
Ved de fleste langvarige ikke-maligne smertetilstander finnes det verken medikamenter eller
andre konkrete behandlingsmetoder som gir stor reduksjon i smerten. Det viktigste er å hjelpe
pasienten til å mestre smertene på en aktiv måte der daglige gjøremål og andre aktiviteter som er
viktige for pasienten, gjennomføres til tross for smertene.
B Tilpasse aktivitetsnivået til dagsformen; presse seg på gode dager, ta det rolig på dårlige dager
C Være i aktivitet, men på et nivå som ikke fremprovoserer økt smerte
D Manipulasjonsbehandling og øvelser hos fysioterapeut inntil smertene avtar, og deretter
gjenoppta aktivitet
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En 34 år gammel mann er hos deg som fastlege grunnet betydelige smerter ved avføring, og friskt rødt
blod på toalettpapiret og på avføringen, de siste dagene. Han har hatt noen episoder med dette
tidligere, men dette er første gang han oppsøker legen. Mannen har ellers ikke hatt andre symptomer,
er for øvrig frisk og bruker ingen medisiner. Ved inspeksjon av anus ses følgende:
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Hvilken diagnose er mest sannsynlig?
A X Analfissur
Det ses en analfissur kl. 6 (kl. 6 og kl. 12 er mest typiske lokalisasjoner). Sykehistorien er også
typisk. En akutt analfissur vil som regel gå over spontant innen 6 uker (ellers defineres det som
en kronisk fissur). Man bør tenke på bakenforliggende årsaker, f.eks. forstoppelse. Kilde: https://
legehandboka.no/handboken/kliniske-kapitler/magetarm/tilstander-og-sykdommer/proktologi/
analfissur/
B Proktitt
Kan være grunnet kjønnssykdom (infeksjon i rektum) eller inflammatoriske tarmsykdommer som
ulcerøs kolitt og Crohns sykdom. Når man har en synlig fissur, og problemene bare har vart noen
dager, i tillegg til at smertene er mest dominerende, er analfissur langt mer sannsynlig årsak.
https://nhi.no/sykdommer/infeksjoner/kjonnssykdommer/proktitt-seksuelt-overfort/
C Ulcerøs kolitt
Langt mer sjelden tilstand som årsak til friskt blod per anus, enn f.eks. hemoroider og analfissur.
Typisk får pasienten også slim i tillegg til blod i avføringen, den beskrives gjerne som diaré, og det
kan være tilleggsymptomer som nedsatt allmenntilstand, feber m.m.
https://sml.snl.no/ulcer%C3%B8s_kolitt
D Hemoroider
Aktuell diff diagnose ut fra anamnese, men det er ikke holdepunkter for dette ved inspeksjon. Ofte
kan hemoroider være preget av blødning uten så mye smerter, eventuelt at hemoroider prolaberer
ut i forbindelse med toalettbesøk. For å se etter hemoroider, bør man egentlig anoskopere/
rektoskopere.
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En 28 år gammel mann er hos deg som fastlege grunnet friskt blod på toalettpapiret og på avføringen
de siste dagene. Han har ikke hatt noen smerter eller kløe, og har ikke opplevd lignende tidligere. Ved
anoskopi ses to hemoroider som ikke prolaberer utenfor anus ved bukpress. Du spør ham om han har
opplevd noen følbar kul han har kunnet presse inn i anus etter toalettbesøk, men det har han ikke. Det
hender derimot ofte at han har forstoppelse og må sitte lenge på toalettet. Det har ikke vært
allmennsymptomer eller slapphet. Mannen lurer på om han trenger noen behandling.
Hva er mest korrekte håndtering fra fastlegens side?
A X Råd om avføringsvaner, kosthold og eventuelt bruk av laksantia
Det er her snakk om hemoroider (indre hemoroide, grad 1) uten andre symptomer enn lett
blødning, og da er slike råd den beste behandlingen. Dette vil hindre ytterligere progresjon og
plager forbundet med hemoroider. Les mer om råd under «egenbehandling» på NEL: https://
legehandboka.no/handboken/kliniske-kapitler/magetarm/tilstander-og-sykdommer/proktologi/
hemoroider/
B Henvisning til kirurg for eksisjon av hemoroidene
Aktuelt ved plagsomme hemoroider. Eksisjon brukes oftere ved perianalt hematom («ytre
hemoroide»).
C Henvisning til kirurg for strikkligatur av hemoroidene
Aktuelt ved plagsomme hemoroider, som regel grad 2-3. Når den eneste plagen er lett blødning,
og hemoroidene er av grad 1, er ikke dette særlig aktuelt.
D Lokalbehandling med lokalbedøvende midler (xylocain-krem)
Meningsløst når pasienten ikke angir smerter. Det finnes lokalbehandling som skal virke
adstringerende, antiinflammatorisk, kløe- og smertestillende (salve eller stikkpiller slik som «
sheriproct»), men effekten er usikker annet enn eventuell symptomlindring.
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En 75 år gammel mann innlegges på kirurgisk avdeling pga. melena som har pågått i vel ett døgn. Han
er blek, blodtrykket er 100/70 (normalt 120/80) og avføringen er svart i et bekken han har benyttet.
Hvilken utredning er mest riktig å starte med etter å ha undersøkt ham i mottagelsen?
A

Anorectoskopi
Nei, han har svart melena og øvre GI-blødning er da mest sannsynlig. Dessuten har han noe lavt
blodtrykk, og profuse blødninger er mest vanlig i øvre GI.
B Koloskopi
Nei, han har svart melena og øvre GI-blødning er da mest vanlig. Dessuten har han noe lavt
blodtrykk, og det er sjelden blødninger fra colon gir så stort blodtap i løpet av ett døgn at det
påvirker blodtrykket.
C CT abdomen
Vanlig CT abdomen trenger ikke påvise blødning i GI-tractus
D X Gastroskopi
Gastroscopi er førstevalg fordi pasienten fremstår med lavt blodtrykk etter å ha hatt svart melena i
et døgns tid.
Melena som påvirker sirkulasjonen er vanligvis fra øvre GI-tractus, hvor profuse blødninger truer
pasientens liv. Derfor må dette avklares og behandles hvis det påvises blødning ved blødninger i
øsofagus, ventrikkel eller duodenum. Det er svært sjelden at blødninger fra colon eller rectum gir
påvirket sirkulasjon.
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Du er LIS på infeksjonsmedisinsk poliklinikk og har sterk mistanke om malaria hos en 26 år gammel
mann som har fått feber noen uker etter hjemkomst etter et langvarig opphold i Afrika uten bruk av
malariaprofylakse.
Hva vil du gjøre for bekrefte din mistanke?
A

Ta blodprøve til antistoffanalyse
Serum er ikke egnet prøvemateriale, og serologisk analyse benyttes ikke for malariadiagnostikk
B Ta urinprøve til antigenanalyse
Det finnes en antigentest men denne skal benyttes til analyse av blod, ikke urin.
C Ta blodprøve til PCR-analyse
PCR metodikk benyttes lite til rutinediagnostikk av malaria fordi metoden kun finnes kun ved
enkelte laboratorier, og er normalt ikke tilgjengelig utenom vanlig åpningstid.
D X Ta blodprøve til mikroskopisk analyse
Dette er standard diagnostikk sammen med malariaantigentest (blod).
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En tidligere frisk 17 år gammel gutt innlegges kirurgisk avdeling pga. diffuse magesmerter som har
bygd seg opp i løpet av de siste par måneder. Han har vært litt kvalm, men har ikke kastet opp. Ved
undersøkelse ved innleggelsen har han: temperatur 38.5, puls 80, BT 125/75, Blodprøvene viser: CRP
75 (normalt < 5), LPK 16.0 (normalt 3.5-10), normal kreatinin, elektrolytter, amylase og leverprøver.
Ved undersøkelse av abdomen er det nærmest normale tarmlyder. Abdomen er bløt, men han er øm i
høyre fossa iliaca.
Hvilken utredning er det mest riktig å starte med?
A

UL abdomen
Sykdomsbildet passer best med Crohns sykdom i tynntarm og UL abdomen passer da dårlig for
kartlegging av denne tilstanden
B Rtg. oversikt abdomen
Sykdomsbildet passer best med Crohns sykdom i tynntarm og rtg. oversikt vil da ikke gi
tilstrekkelig informasjon om tilstanden
C MR abdomen
Undersøkelsen er langvarig. Den kan være et alternativ for pasienter med nyresvikt eller allergi
for CT kontrast.
D X CT abdomen
Sykehistorien peker mot en langvarig kronisk inflammasjon i tarm. CT abdomen gir god oversikt
over alle tarmavsnitt fordi det benyttes både peroral og intravenøs kontrast, slik at man kan
kartlegge passasjeforhold og tarmveggens tilstand og evt. fistler og abscesser før man tar stilling
til medikamentell behandling, planlegge kirurgisk prosedyre eller vurdere perkutan drenasje.
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En 14 år gammel jente kommer til fastlegen sammen med sin mor fordi hun har hostet mye de siste
3-4 ukene, har hatt dårlig matlyst og følt seg i dårlig form. Moren er bekymret for om det kan være
tuberkulose siden det var et tilfelle med lungetuberkulose i samme klasse året før. I journalen ser du at
IGRA (interferon gamme release assay) utført hos denne jenta like etterpå den gang var negativ. For å
være på den sikre siden henviser fastlegen jenta til medisinsk poliklinikk hvor det tas lungerøntgen
som viser et apikalt infiltrat venste side. Det tas også ekspektoratprøve til vanlig dyrkning og TB
påvisning. Vanlig dyrkning viser kun normal luftveisflora. TB-mikroskopi av Ziehl-Neelson farget
preparat viser moderat med syrefaste staver, mens TB-PCR er negativ. Det er foreløping ikke svar på
TB-dyrkning.
Hvor og hvordan bør denne pasienten håndteres videre?
A
B

Pasienten trenger ikke innleggelse og kan dra på skolen. Negativ TB-PCR utelukker tuberkulose.
Pasienten trenger ikke innleggelse, men holdes hjemme fra skolen. Det tas en ny IGRA-test for
å avklare diagnosen tuberkulose.
C X Pasienten innlegges på luftsmitteisolat. Det utføres videre diagnostikk da det fortsatt er høy
mistanke om tuberkulose.
Infeksjon med atypiske mykobakterier er svært lite sannsynlig ut fra alder og klinikk. Videre
diagnostikk nødvendig. Vanligvis er PCR noe mer sensitiv for påvisning av M.tuberculosis enn
mikroskopi. Pasienten bør luftsmitteisoleres. IGRA-test er best egnet til diagnostikk av latent TB,
og kan ikke benyttes til å utelukke tuberkulose.
D Pasienten innlegges på luftsmitteisolat. Det startes behandling for tubekulose siden funnet av
syrefaste staver er diagnostisk.
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En metaanalyse av randomiserte studier undersøkte effekten av et nytt blodsukkersenkende
medikament. Pasientene som ble behandlet med det nye medikamentet, fikk en større nedgang i
blodsukker enn dem som fikk konvensjonell behandling. P-verdien for forskjellen mellom gruppene var
0,01.
Hva kan du konkludere med ved å vite at p-verdien var 0,01?
A

Det nye medikamentet har ikke bedre effekt på blodsukkeret enn den konvensjonelle
behandlingen
Det er feil. Studieresultatene tyder på det motsatte: Det nye medikamentet har bedre effekt.
B Sannsynligheten for nullhypotesen - det vil si at det nye medikamentet ikke reduserer
blodsukkeret annerledes enn den konvensjonelle behandlingen - er 0,01
Det er feil. P-verdien forteller oss sannsynligheten for å få en minst så stor forskjell mellom
gruppene som den vi observerte, gitt at nullhypotesen er sann. Men P-verdien angir ikke
sannsynligheten for verken nullhypotesen eller alternativhypotesen.
C Sannsynligheten for at tilfeldigheter forklarer resultatene (det vil si at blodsukkeret senkes mer
med det nye medikamentet) er 0,01
Det er feil. P-verdien forteller oss sannsynligheten for å få en minst så stor forskjell mellom
gruppene som den vi observerte, gitt at nullhypotesen er sann. Men P-verdien angir ikke
sannsynligheten for verken nullhypotesen eller alternativhypotesen.
D X Resultatene er lite kompatible med nullhypotesen, som er at det nye medikamentet ikke påvirker
blodsukkeret annerledes enn den konvensjonelle behandlingen
Det stemmer. P-verdien forteller oss i hvilken grad resultatene er forenelige med nullhypotesen,
men gir oss ikke sannsynligheten for nullhypotesen eller alternativhypotesen.
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Du er LIS på øye poliklinikk og får i oppgave å utrede en 31 år gammel mann med dobbeltsyn. Du
legger straks merke til at han holder hodet lent mot høyre. Han forteller deg at han ser normalt når han
holder hodet på denne måten, men at han får dobbeltsyn så snart han holder hodet rett. Videre
forteller han at han har hatt spesielt vansker med å lese og at dobbeltsynet blir verst når han ser
nedover. Pupillene er symmetriske og du ser ingen tegn til ptose.
Hva er årsaken til mannens dobbeltsyn?
A

Abducensparese
Det å lene hode til en side vil ikke kunne kompensere for dobbeltsynet. Dobbeltsynet vil forverres
av å se mot syk side og ikke ved å se nedover.
B Oculomotoriusparese
Det å lene hode til en side vil ikke være nok for å kunne kompensere for dobbeltsynet ved
okulomotoriusparese. Vil gi ptose i tillegg og dilatert pupille.
C Internukleær oftalmoplegi
Ved internukleær oftalmoplegi vil det affisert øye ikke kunne abdusere. Man vil oftest ikke ha
dobbelt syn når man ser rett fram.
D X Trochlearisparese
Typisk klinikk med lesevansker og at dobbeltsynet forverres ved å se nedover. Dobbeltsynet kan
kompenseres ved å lene hode bort fra syk side. Trochlearis abduserer, innoverroterer og trekker
øyet nedover.
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En fire år gammel gutt kommer sammen med mor og far til deg på legekontoret etter å ha hatt vondt i
venstre øre i to dager. Han er i relativt god allmenntilstand, og foreldrene har ikke målt feber ut over 38
grader den første kvelden. Han har problemer med å sovne på grunn av øresmertene, men har effekt
av Paracet. Han er frisk ellers, men hadde for et år siden en ørebetennelse som måtte behandles med
antibiotika. Ved undersøkelsen ser du litt rød trommehinne med god bevegelighet og ingen tegn til
puss i mellomøret. Øvrig klinisk undersøkelse er normal. Det er torsdag ettermiddag, familien skal
reise på tur til helga og ønsker at han behandles med antibiotika for å slippe å få turen spolert.
Hvilken behandlingsstrategi er mest hensiktsmessig?
A

Du gir resept på antibiotika for å forebygge senskader slik som sekretorisk otitt. Han settes opp til
kontroll om 4-6 uker
Otitis simplex behandles vanligvis ikke med antibiotika
B Du anbefaler å se det hele an ettersom en slik ørebetennelse vanligvis blir bra uten antibiotika.
Foreldrene bes søke legevakt i helga ved feber eller redusert allmenntilstand
Rett i de fleste situasjoner men ikke mest hensiktsmessig å måtte oppsøke legevakt på et
fremmed sted ved dette tilfelle. Legen bør også informere om symptombehandling. Vente- og -se
.-resept vil være det mest hensiktsmessige alternativet - kan hentes ut elektronisk på alle landets
apotek.
C Du gir resept på antibiotika og velger å henvise barnet til ØNH–poliklinikk for vurdering ettersom
han har hatt ørebetennelse før
Det er vanligvis ikke indikasjon for verken antibiotika eller henvisning videre i dette tilfellet.
D X Du gir foreldrene råd om nesedråper og paracet, men gir dem en "vente-resept" på antibiotika
som de kan hente ut om to dager dersom smertene ikke er bedre
Rett svar. Det mest hensiktsmessige i en situasjon der de skal reise bort og må søke legevakt
ved forverring.
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En 35 år gammel snekker kommer til deg på kontoret med mangeårige plager med nesetetthet som
kommer og går, mye plaget med seigt slim som i perioder kan være farget og blodtilblandet. Han har
periodevis feber og trykksymptomer i ansiktet. Han har brukt otrivin ved behov, men synes at effekten
er begrenset.
Ved inspeksjon i nesen med fremre rhinoskopi ser du et relativt midtstilt septum, noe sekret på concha
inferior og det er røde inflammerte slimhinner. Du rekvirerer CT bilder som viser forandringer som på
bildet.
Hvilke råd er best å gi for å behandle denne tilstanden?
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Du anbefaler nasale steroider
Dette er også et godt forslag men vil mest sannsynlig ikke være tilstrekkelig for å få en reduksjon
av slimhinnehevelsen
B X Du anbefaler pasienten å seponere otrivin, og starter opp med nasale steroider og
saltvannskylling
Pasienten har kronisk sinusittforandringer. Dette er det riktige svaralternativet
C Du anbefaler å seponere otrivin
Pasienten bør seponere kontinuerlig bruk av Otrivin men det er nok ikke tilstrekkelig
D Du anbefaler saltvannskylling av nesen
Dette er også et godt forslag men vil mest sannsynlig ikke være tilstrekkelig for å få en reduksjon
av slimhinnehevelsen
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Du er på jobb i akuttmottaket som LIS1 og møter en 65 år gammel mann som har kjent aktiv
myelomatose. Han presenterer seg med ryggsmerter og kraftsvikt i begge underekstremiteter.
Hvilken bildediagnostisk modalitet er det riktigst å velge i den videre utredningen?
A Rtg totalcolumna
B Skjelettscintigrafi
C X MR totalcolumna
Her må man mistenke medullakompresjon og MR er best på å avdekke dette
D CT totalcolumna
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En lett beruset kvinne på 38 år innlegges akutt på sykehus med sterke magesmerter. Foreløpige funn
tyder på at hun har en stor tumor i magen, og hun innlegges direkte for videre utredning.
I en akutt uavklart medisinsk situasjon som denne; hvilket ansvar har helsepersonell overfor
pasientens barn?
A

Helsevesenet skal legge til rette for informasjon, samtale og dialog med pårørende. Ettersom
pasienten blir innlagt akutt, er det viktig å ringe pasientens ektefelle med en gang, og informere
om status, og funn fra foreløpige undersøkelser. Dette skal også journalføres
Ikke riktig. Jamfør Veileder om pårørende i helse og omsorgssektoren IS-2587, kan pasienter
som er i stand til det selv bestemme hvem som er sin nærmeste pårørende, og informasjon kan
kun gis etter samtykke fra den syke. Dette må derfor avklares før man ringer pasientens ektefelle.
B X Barn av syke har rett på både informasjon og nødvendig oppfølging. Ettersom pasienten blir
innlagt, er det viktig så raskt som mulig å spørre pasienten om hun har mindreårige barn, og
avklare om de er ivaretatt. Dette skal også journalføres
Riktig. Jamfør Veileder om pårørende i helse og omsorgssektoren IS-2587, har barn av syke har
rett på både informasjon og nødvendig oppfølging. I den beskrevne situasjonen, er det viktig å
prioritere å avklare om pasienten har barn, og om de er ivaretatt, ettersom pasienten nå blir
innlagt. Dette skal journalføres.
C Barn av syke har rett på både informasjon og nødvendig oppfølging. Ettersom pasienten i dette
tilfellet blir innlagt, og pasienten er lett beruset, er det viktig å ringe barnevernet så raskt som
mulig for å sikre pasientens barn som pårørende sin sikkerhet. Dette skal også journalføres.
Ikke riktig. I denne fasen vil det viktig å prioritere å avklare om pasienten har barn, og om disse er
ivaretatt. Man trenger ikke melde fra til barnevernet dersom det ikke avdekkes av barna ikke har
noen andre som kan ivareta dem under pasientens innleggelse.
D Barn av syke har rett på både informasjon og nødvendig oppfølging. Ettersom pasienten blir
innlagt akutt, er det viktig å ha en samtale med pasientens barn så raskt som mulig om de kliniske
mistankene man har på dette tidspunktet. Dette skal også journalføres.
Ikke riktig. Jamfør Veileder om pårørende i helse og omsorgssektoren IS-2587, har barn av syke
har rett på både informasjon og nødvendig oppfølging. Imidlertid bør en samtale med pårørendes
barn skje i en trygg setting for barnet, og det kreves samtykke fra den syke for å kunne gi detaljert
info om den medisinske tilstanden.
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En 41 år gammel man har hatt kronisk nyresykdom i 2 år med rask progresjon. Han har nå eGFR 10
ml/min, og ved dagens konsultasjon ved nyremedisinsk poliklinikk må du gjøre en vurdering på om
pasienten nå bør starte dialysebehandling. Han er kvalm og har dårlig matlyst, BT er 170/105, skarbamid (urea) 37 mmol/l (ref 3-6-71mmol/l) og s-kalium 5.9 mmol/l (ref 3.5-5 mmol/l).
Hvilke opplysninger er mest avgjørende for om det skal startes dialyse eller ikke?
A

Blodtrykk 170/105
Blodtrykket lar seg nesten alltid kontrollere med medikamenter, og selv om salt og
væskeretensjon er vanlig og bidrar til hypertensjon hos disse pasientene er det nesten aldri en
indikasjon for å starte dialyse
B Kalium 5.9 mmol/l
Ukontrollerbar alvorlig hyperkalemi er en sterk indikasjon for dialyse, men da snakker vi om
verdier >6.5 mmol/l.
C X Kvalme og dårlig matlyst
Dette er klassiske uremi symptomene, og ved slike symptomer er det en klar indikasjon for å
starte dialyse. Ved å vente vil kroppen påføres betydelig skade som ikke alltid kan reverseres.
D Karbamid (urea) 37 mmol/l
Verdier over 40 (noen sier 35) brukes som et av flere kriterier for dialysestart, men er ikke
avgjørende som enkeltstående resultat
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En 35 år gammel kvinner er hos deg som fastlege fordi hun har kjent en kul i sitt venstre bryst. Hun er
frisk, og bruker ingen faste medisiner. Så vidt hun vet er det ingen i nær familie med brystkreft.
Hvordan er det riktigst å håndtere denne situasjonen?
A

Uansett hvordan kulen kjennes ut, skal hun henvises til brystdiagnostisk senter. Det er derfor ikke
nødvendig med noen form for undersøkelse av henne.
Feil svar. Det er nødvendig med en beskrivelse av anamnese og klinisk undersøkelse for at
spesialist skal kunne gi riktig prioritering for hvor fort videre undersøkelse bør gjøres.
B Klinisk undersøkelse av begge bryst og relevante regionale glandelstasjoner. Hvis kulen kjennes
malign ut, henvises hun til brystdiagnostisk senter.
Feil svar. Hun kan ha brystkreft selvom benign tumor er mer sannsynlig. Malign tumor kan ikke
med god nok sikkerhet utelukkes ved kun klinisk undersøkelse. Henvisning til brystdiagnostisk
senter med en beskrivelse av anamnese og klinisk undersøkelse er nødvendig. Henvisningen gir
grunnlag for spesialist til å prioritere hvor fort videre undersøkelse bør gjøres.
C X Klinisk undersøkelse av begge bryst og relevante regionale glandelstasjoner. Uansett
hvordan kulen kjennes ut, henvises hun til brystdiagnostisk senter.
Riktig svar. Hun kan ha brystkreft selvom benign tumor er mer sannsynlig i hennes alder.
Henvisning til brystdiagnostisk senter med en beskrivelse av anamnese og klinisk undersøkelse
er nødvendig. Henvisningen gir grunnlag for spesialist til å prioritere hvor fort videre undersøkelse
bør gjøres.
D Klinisk undersøkelse av begge bryst og relevante regionale glandelstasjoner. Hun er for ung til å
ha brystkreft, og derfor er det ikke nødvendig å henvise videre.
Feil svar. Hun kan ha brystkreft selvom benign tumor er mer sannsynlig. Henvisning til
brystdiagnostisk senter med en beskrivelse av anamnese og klinisk undersøkelse er nødvendig.
Henvisningen gir grunnlag for spesialist til å prioritere hvor fort videre undersøkelse bør gjøres.
000015f840ef016312

108
Endometriose er en tilstand som kan gi bekken/underlivssmerter.
Hva mener man er den mest sannsynlige patofysiologiske forklaringen på denne tilstanden?
A

Langvarig bruk av kombinasjons p-pille (både østrogen og gestagen)
Endometriose er en østrogenavhengig tilstand, men p-piller med gestagen vil kunne stagge en
utvikling av endometriose, ikke gjøre at det faktisk oppstår
B En oppadstigende bekkeninfeksjon, f.eks. klamydiainfeksjon
Dette er ikke endometriose, men en infeksjon, som riktignok kan gi smerteplager i etterkant, men
er to forskjellige ting. Endomtriose inneholder ektopisk endometrieceller
C Opplevde traumer eller omsorgssvikt i barndommen
Det er riktig at dette kan øke risiko for kroniske bekkensmerter, men er ikke årsaken til
endometriose
D X Spredning av endometrieceller via f.eks. retrograd menstruasjon
Dette er den mest gjeldende teorien
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Kvinne på 70 år kommer til kontroll på legekontoret. For 10 år siden fikk hun påvist brystkreft og fikk
utført brystbevarende kirurgi av venstre bryst og etterfølgende strålebehandling. Mammografikontroller
deretter har vært negativ. Hun er trøtt og sliten og har fått vondt i ryggen.
Hvilke overveielser har betydning for din håndtering av pasienten?
A X Normale mammografier og fatigue utelukker ikke lokalt residiv eller spredning. Det bør utføres en
grundig, klinisk undersøkelse, og hun bør ta stoffskifteprøver samt supplerende, orienterende
blodprøver før eventuell henvisning til videre utredning i løpet av kort tid.
Ja. Derfor er kliniske kontroller viktige i tillegg til mammografi. Ved mistanke om residiv eller
metastaserende sykdom bør dette utredes. Denne utredningen kan initieres umiddelbart i
allmennpraksis. Strålebehandling kan føre til utvikling av hypotyreose lenge etter behandlingen.
Dette kan forklare trøttheten.
B Fatigue er en vanlig ettervirkning etter brystkreft. Det bør avklares om hun har hatt en belastning
av ryggen, som kan forklare symptomene. Har hun det, og er det normal undersøkelse av bryst
og lymfeknuter, kan man rolig se an og sette pasienten opp på kontroll om 1-2 måneder.
Nei. Det er flere symptomer, som må utredes umiddelbart. Etter strålebehandling er det risiko for
utvikling av hypotyreose. Ved metastaserende sykdom er det ofte skjelettet, som affiseres.
Utredning må planlegges i forhold til kjennskapet til behandling og følger etter sykdommen.
C Risikoen for residiv/fjernmetastaser er nær null 10 år etter brystkreft. Hun har hatt helt normale
mammografier på årlige kontroller, dette minsker mistanken om metastaser til columna.
Nei. Residiv/metastaser kan ses > 10-20 år etter primæroperasjonen. Mammografi er en
undersøkelse, som supplerer anamnese og klinisk undersøkelse i oppfølgingen av pasienter, som
har blitt behandlet for brystkreft.
D Selv 10 år etter operasjon er det en reell risiko for at hun kan ha fått spredning til skjelettet. Hun
bør henvises direkte til onkologisk avdeling, som vil ta alle relevante blodprøver og
bildediagnostiske undersøkelser.
Nei. Utredning kan initieres umiddelbart i fastlegepraksis. På bakgrunn av denne utredningen kan
hun henvises til relevant avdeling og med riktig prioritet.
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En 65 år gammel mann innlegges på lokalsykehuset etter at han fikk akutt tungpust og ble generelt
uvel. For 4 år siden gjennomgikk han et hjerteinfarkt og ble behandlet med perkutan koronar
intervensjon (PCI). Ellers frisk.
Ved undersøkelse er han klam, kaldsvett og med lavt systolisk blodtrykk på 80 mmHg. Han svarer på
spørsmål, men er mentalt omtåket. Hjertefrekvensen er 180/min og EKG viser en regelmessig
takykardi med breddeøkte QRS-komplekser.
Hva er det viktigste tiltaket å få gjennomført hos denne pasienten?
A

Umiddelbar elektrokonvertering uten narkose.
Elektrokonverting er svært smertefullt og skal ikke gjøres på våken pasient
B Øsofagus-EKG for riktig diagnose før behandling.
Pasienten er alvorlig sirkulastorisk påvirket av en sannsynlig ventrikkeltakykardi. Gjennomføring
av øsofagus-EKG i denne situasjonen vil klart forsinke behandlingen for mye
C
Intravenøs behandling med det antiarytmiske medikamentet Cordarone (amiodarone).
Pasienter med bredkomplekstakykardi og sirkulatorisk påvirkning skal elektrokonverteres om
mulig
D X Elektrokonvertering i narkose.
Pasienten har svært sannsynlig ventrikkeltakykardi og er betydelig sirkulatorisk påvirket. Han skal
legges i lett narkose og elektrokonverteres uten forsinkelser.
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Testen har 110 oppgaver. På utskriftstidspunktet var 0 oppgaver blitt trukket og det var gjort
fasitendringer på 0 oppgaver.
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