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1
Du jobber på en medisinsk avdeling og skal ha utskrivningssamtale med en kvinne som har vært
innlagt etter en forgiftning med tabletter. Hun er midt i et samlivsbrudd og skal nå flytte inn i ny bolig.
Hun avviser at hun har selvmordstanker og sier at hun ser frem til å komme videre med livet sitt. Det er
avklart at hun ikke har flere tabletter hjemme.
Hva vil du tenke på når du skriver henne ut?
A
B
C
D

Hun oppfattes ikke mer suicidal og utskrives til hjemmet med avtale om å ta kontakt med fastlege
innen 1-2 uker
Hun må sikres rask oppfølging og henvises derfor både til psykisk helsearbeid og fastlege med
tanke på rask time
Hun skal ikke gå alene og det etableres kontakt med pårørende som kan være med henne den
første tiden etter utskrivelsen
Det tas kontakt med psykisk helsearbeid og fastlege før utskrivelse slik at pasienten får time med
seg "i handa"
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2
Du har en mannlig pasient i din allmenpraksis som har vært sykmeldt en lengre periode grunnet
depresjon. Det er nå tid for å begynne så smått med planlegging av oppstart i jobb igjen. Han er veldig
avvisende til det og mener at han ikke er klar for det. Det er spesielt møtet med kollegaer han synes er
vanskelig. Han mener at han i stedet må bygge seg opp og går lange turer på fjellet. Hans kone har
også vært med ved en konsultasjon, og hun sier at dette er ikke noe nytt. Han har alltid trengt mye
motivasjon og av og til press for å komme igang med ting.
Hvordan forstår du mannens situasjon og hva vil du iverksette av behandlingstiltak?
A
B
C
D

Mannen har utviklet sosial fobi som trigges i møte med kollegaer. Han får tabletter (serotonin
reopptakshemmer, SSRI) og settes til kontroll om 2 uker
Mannen har fortsatt depressive symptomer som tapper ham for overskudd. Antidepressiva kan
eventuelt økes
Mannen har utviklet en sosial fobi som trigges i møte med kollegaer. Han kan henvises til psykisk
helsearbeid
Mannen har en engstelig, unnvikende personlighetsforstyrrelse, og han kan henvises til
distriktspsykiatrisk senter (DPS) for behandling
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3
Du blir som medisinsk faglig rådgiver forespurt om tiltak for å forebygge og redusere selvmord i
samfunnet.
Hva vil du anbefale?
A
B
C
D

Begrensning i forskriving og utlevering av medikamenter
Bedre sikring av broer
Innstramming av våpenlover og bedre våpenkontroll
Mer fokus på presseetikk og krenkende omtale i media
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4
Eldre personer har oftest mer rynker enn yngre.
Hva er den viktigste årsaken til dette?
A
B
C
D

Eldre har tap av subkutant vev
Eldre har redusert kollagenproduksjon
Eldre har mindre elastin
Eldre har mer solskader
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5
I retina er det flere celletyper som ivaretar viktige funksjoner. Blant annet sikres nevronenes funksjon
og metabolisme ved frigjøring av nevrotrofiske faktorer, resirkulering av nevrotransmittorer og
regulering av ionehomeostasen.
Hvilken celletype er det som særlig ivaretar slike funksjoner i retina?
A
B
C
D

Pigmentepitelet
Astrocytter
Mikroglia
Müllerske celler
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6
Dette er et mikroskopisk bilde av lymfeknute tatt med 40 ganger forstørrelse.

Hvilken normalstruktur dominerer dette lymfeknute-parenkymet?
A
B
C
D

Follikler
Sinussystemet
Parakorteks
Medullære øyer
0000160d077e14e49d
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7
Thymus er bygd opp av flere celletyper.
Bortsett fra bindevev, makrofager og dendrittiske celler, hvilke to cellepopulasjoner er det
rikelig av i dette organet?
A
B
C
D

T-celler og thymocytter
Epitelceller og B-celler
T-celler og B-celler
Epitelceller og thymocytter
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8
Foramen obturatum omgis av ulike ben.
Hvilke ben er det?
A
B
C
D

Os sacrum, os ilium og os ischium
Os ischium og os pubis
Os ilium, os ischium og os pubis
Os sacrum og os ilium
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9
I nyrene er det celler som produserer et enzym som er viktig for regulering av blodtrykket.
Hvor i nyren finner man disse cellene?
A
B
C
D

I afferent arteriole
I efferent arteriole
I proksimal konvoluted tube (PCT)
I distale konvoluted tube (DCT)
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10
I nyrebarken er det mange tuber (rørformede strukturer) samt nyrelegemer.
Hvilke strukturer ser man flest av i nyrebarken i et histopatologisk snitt?
A
B
C
D

Margstråler
Proksimale konvoluted tube (PCT)
Distale konvoluted tube (DCT)
Henles sløyfe
0000160d077e14e49d

11
Hvilken type epitel kler calyx minor?
A
B
C
D

Plateepitel
Urotel
Sylinderepitel
Endotel
0000160d077e14e49d

-3-

12
Som lege i skolehelsetjenesten i en liten kommune blir du kontaktet av rektor for kommunens
videregående skole, som er bekymret for høyt alkoholforbruk blant skolens elever. Rektor ønsker å
involvere elever i et prosjekt for å endre holdninger til alkohol og vil særlig rekruttere elever med
risikofylt bruk. Rektor kan ikke spørre elevene direkte om deres alkoholbruk, men kan bruke skolens
informasjon om elevenes kjønn og familiens sosioøkonomiske status.
Hvilke elever bør rektor særlig rekruttere for å øke sjansen for at elever med risikofylt
alkoholforbruk deltar i prosjektet?
A
B
C
D

Gutter fra familier med høy sosioøkonomisk status
Gutter fra familier med lav sosioøkonomisk status
Jenter fra familier med høy sosioøkonomisk status
Jenter fra familier med lav sosioøkonomisk status
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13
Som LIS1 ved Medisinsk avdeling har du som visittgående lege ansvar for en 83 år gammel kvinne
som er innlagt med infeksjon. Fysioterapeuten har målt ganghastigheten hennes til 0.75 m/s.
Hvordan skal du tolke resultatet av testen?
A
B
C
D

Det er lite hensiktsmessig å måle ganghastighet i forbindelse med akuttinnleggelse og resultatet
gir begrenset informasjon
Hun er sannsynligvis en skrøpelig pasient med redusert innendørs og utendørs mobilitet samt har
økt risiko for fall, funksjonssvikt og sykehusinnleggelse
Hun har sannsynligvis begynnende funksjonssvikt med økt risiko for fall og redusert
utendørsmobilitet, men er trolig selvhjulpen i dagliglivets aktiviteter
Hun har normal ganghastighet og ingen økt risiko for fall eller begrensninger i dagliglivets
aktiviteter eller mobilitet
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14
Kraftige ansiktsmerter kan skyldes affeksjon av trigeminusnerven. En mulig behandling er injeksjon av
glyserol rundt denne nervens sensoriske ganglion ved å gå gjennom foramen ovale. I forbindelse med
dette kan man skade den nerven som går gjennom dette hullet.
Hvilken nerve er det?
A
B
C
D

N. facialis
N. mandibularis
N. ophtalmicus
N. maxillaris
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15
Testis er bygd opp av 4-600 tubuli seminiferi som samles i lobuli med opptil fire tubuli i hver lobulus.
Mellom lobuli er det et tynt bindevevsseptum.
Hva kan man finne i det interstitielle vevet mellom tubuli?
A
B
C
D

Sertoliceller
Leydigceller
Pampiniforme veneplexus
Rete testis
0000160d077e14e49d

16
Hvilken av fasene i ovarialsyklus, avmerket på skissen til høyre, passer best med det
mikroskopiske bildet av endometriet til venstre?
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A
B
C
D

A
B
C
D
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17
Lyskekanalen har en indre lyskeåpning.
Hvor ligger denne åpningen i forhold til a. epigastrica inferior og vv. epigastricae inferiores?
A
B
C
D

Lateralt for både a. epigastrica inferior og vv. epigastricae inferiores
Medialt for både a. epigastrica inferior og vv. epigastricae inferiores
Lateralt for vv. epigastricae inferiores og medialt for a. epigastrica inferior
Medialt for vv. epigastricae inferiores og lateralt for a. epigastrica inferior
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18
I en operasjonsbeskrivelse der en eldre dame har fått "heist" opp uterus på grunn av livmorfremfall
(uterusprolaps), står det blant annet at gubernakelet var strammet opp og festet i obliquusaponeurosen.
Hva slags struktur representerer gubernakelet?
A
B
C
D

Lig. cardinale
Lig. teres uteri
Lig. inguinale
Lig. latum uteri
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19
Føflekkreft (malignt melanom) i øyet utgår fra melanocytter.
Fra hvilket lag i øyet vil de fleste av disse svulstene kunne utvikle seg?
A
B
C
D

Uvea
Sclera
Cornea
Retina
0000160d077e14e49d
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20
Du treffer en pasient som virker åpenbart kognitivt svekket med reduserte læringsevner og redusert
hukommelse. Det kommer fram at pasienten nylig har hatt flere epilepsianfall og har blitt medisinert for
dette både med antiepileptika og benzodiazepiner.
Vil du på det nåværende tidspunkt vurdere den kognitive svekkelse som varig eller midlertidig?
A
B
C
D

Den kognitive svekkelse må vurderes å være varig siden pasienten lider av epilepsi
Den kognitive svekkelse må vurderes som delvis midlertidig siden slik svekkelse kan forekomme
som en bivirkning av benzodiazepiner
Den kognitive svekkelse slik pasienten frembyr i undersøkelsen er alltid varige
Den kognitive svekkelse må vurderes som midlertidig siden slik svekkelse er vanlig både rett etter
epilepsianfall og som en bivirkning av medikamentene
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21
Parkinsons sykdom er en nevrologisk lidelse med rigiditet, tremor, akinesi/bradykinesi, subbende
gange og ustøhet.
Hvilken psykisk lidelse er vanligst i tidlig fase av denne sykdommen?
A
B
C
D

Personlighetsforstyrrelse
Depresjon
Tvangslidelse
Angst
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22
En velfungerende mann på 60 år er fortsatt i jobb som tekniker og har kone og to voksne barn. Han
har hatt samme fastlege i mange år. Ved siste blodtrykkskontroll forteller han deg i all fortrolighet at
han har hørt stemmer som snakker til ham av og til siden han var ung, og han har etter hvert forstått
at andre mennesker ikke hører disse stemmene. Han er redd for at det betyr at han holder på å bli gal.
Hvordan bør du svare på dette spørsmålet?
A
B
C
D

Han har en kronisk psykotisk lidelse, men trenger ikke behandling fordi han har lært seg å leve
med symptomene
Han holder på å få en vaskulær demens og bør komme oftere til blodtrykkskontroll
Han bør begynne med antipsykotisk medisin, men har god prognose hvis han bruker medisiner
Han er ikke alene om å høre stemmer, det forekommer også hos mennesker som ikke har noen
psykisk lidelse
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23
Glandula thyroidea produserer flere hormon, blant annet kalsitonin.
Hvor i glandula thyroidea produseres dette hormonet?
A
B
C
D

Kalsitonin produseres i makrofager lokalisert i vevet mellom folliklene
Kalsitonin produseres i parafollikulære celler (C-celler) mellom folliklene
Kalsitonin produseres i kolloid i folliklene
Kalsitonin produseres i cytoplasma i follikelepitelcellene
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24
Noen personlighetstrekk er forbundet med god helse og lengre levetid.
Hvilke personlighetstrekk er det?
A
B
C
D

Varme/hjelpsomhet
Åpenhet for ideer/kreativ
Ansvarsbevissthet/kontroll
Ekstroversjon/sosial
0000160d077e14e49d
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25
Det meste av natrium som filtreres i glomeruli reabsorberes langs tubuli.
Gjennom hvilken mekanisme reabsorberes dette ionet over basolateralsiden av
tubulusepitelet?
A
B
C
D

Via natrium/kalium-ATPasen
Via konveksjon og trykkforskjell
Via natrium/hydrogen-utveksler
Via natrium/glukose-kontransporter
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26
Kalium reabsorberes langs tubuli.
Hvordan foregår denne reabsorpsjonen?
A
B
C
D

I første del av proksimale tubuli reabsorberes kalium paracellulært ved diffusjon og konveksjon
Kaliumreabsorbsjonen i tykke oppadstigende Henles sløyfe skjer utelukkende transcellulært
gjennom natrium/kalium/2klor-symporten
Hoveddelen av kalium-reabsorbsjonen i nedadgående Henles sløyfe skjer via spesifikke natrium/
kalium-utvekslere
Kaliumreabsorbsjon i distale tubuli og samlerør skjer passivt paracellulært ved diffusjon og
konveksjon
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27
Du er utvekslingsstudent på et regionalt sykehus på landsbygda i Tanzania. Nylig har sykehuset blitt
involvert i et prosjekt som har som mål å hindre at gravide kvinner og deres babyer dør av perinatale
komplikasjoner. Du inviteres til å bidra i prosjektet, og lederen spør deg hva du mener bør gjøres for å
forbedre situasjonen for kvinner og babyer i regionen.
Hva er det viktigste et slikt prosjekt bør fokusere på for å nå målet sitt?
A
B
C
D

Forsyne de regionale sykehusene med bedre teknologi
Forsyne gravide kvinner med vitamintilskudd
Utvikle tilpassede og tilgjengelige helsetjenester
Introdusere utdanningsprogram i regionen
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28
Inntak av et rusmiddel gir både en opplevelse av belønning ("liking") og av viktighet/betydning
("wanting"). Begge opplevelsene påvirkes ved utvikling av rusavhengighet.
På hvilken måte påvirkes de?
A
B
C
D

Det utvikles toleranse for "wanting" og sensitisering av "liking"
Det utvikles toleranse for "liking" og sensitisering av "wanting"
Det utvikles toleranse for både "liking" og "wanting"
Det utvikles sensitisering av både "liking" og "wanting"
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29
Hormonet antidiuretisk hormon (ADH) virker på nyrene.
Hvilken effekt har dette hormonet der?
A
B
C
D

Økt glomerulær filtrasjonshastighet (GFR)
Økt diameter av afferente arteriole
Økt permeabilitet for vann
Økt reabsorpsjon av Na+
0000160d077e14e49d
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30
Aldosteron er et saltregulerende hormon og viktig for den daglige reguleringen av kroppens
saltbalanse. Økt aldosteron gir en aldosteronmediert hypertensjon, som har vist seg å være hyppigere
enn tidligere antatt spesielt ved resistent hypertensjon. Aldosteron har også en effekt på kalium i
serum og den metabolske reguleringen av syre-basestatus i kroppen, gjerne vurdert ved å måle
bikarbonat i perifert veneblod.
Hvilket funn er mest forenlig med denne typen hypertensjon?
A
B
C
D

Lav kalium og høy bikarbonat
Høy kalium og høy bikarbonat
Høy kalium og lav bikarbonat
Lav kalium og lav bikarbonat
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31
Paragraf 2c i abortloven har skapt mye politisk strid og debatt over mange år.
Når kan senabort innvilges i henhold til denne lovparagrafen?
A
B
C
D

Dersom svangerskapet kan sette den gravide i en vanskelig livssituasjon
Dersom den gravides fysiske eller psykiske helse står på spill
Dersom det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom
Dersom den gravide er alvorlig sinnslidende eller psykisk utviklingshemmet
0000160d077e14e49d

32
Et barn kommer innom legekontoret. Du mistenker at barnet kan ha kusma, og anslår pretest
sannsynlighet til å være 50%. Du anvender en antistofftest som har sensitivitet 75 % og spesifisitet
98 % for kusma i det stadiet i sykdomsforløpet som barnet nå er i. Testrestulatet er negativt.
Hva er nå sannsynligheten for at barnet har kusma?
A
B
C
D

Cirka 50 %
Cirka 25 %
Cirka 20 %
Cirka 2 %
0000160d077e14e49d

33
Et sentralt etisk forsvar for den norske abortloven er kvinnens selvbestemmelsesrett.
Hva er det egentlig vi mener kvinnen har rett til å bestemme over?
A
B
C
D

Kvinnen har rett til å bestemme selv i spørsmål om egen helse. Abort er et spørsmål om kvinnens
helse.
Kvinnen er tettest på foster og barn - derfor har hun rett til å bestemme hva som er best for alle
parter.
Kvinnen har rett til å bestemme over sitt eget liv. Det er hun som skal leve dette livet.
Kvinnen har rett til å bestemme over egen kropp. Fosteret er plassert i hennes kropp og ikke
mannens.
0000160d077e14e49d

34
Fedme antas å øke blodtrykk som på sin side øker risikoen for hjerneslag. I et gitt tilfelle kan vi
klassifisere fedme som eksponeringen av interesse og hjerneslag som sykdommen av interesse.
Er da blodtrykk en konfunder eller en mediator, og hvorfor?
A
B
C
D

Konfunder fordi høyt blodtrykk er assosiert med både eksponeringen og sykdommen, og er en
følge av eksponeringen
Mediator fordi høyt blodtrykk er assosiert med både eksponeringen og sykdommen, og er en
følge av eksponeringen
Konfunder fordi blodtrykk er assosiert med både eksponeringen og sykdommen
Mediator fordi høyt blodtrykk er assosiert med både eksponeringen og sykdommen
0000160d077e14e49d
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35
Flere studier har funnet at hypertensjon øker risikoen for å bli alvorlig syk av Covid-19.
Hva er verdien til det relative effektmålet (relativ risiko) hvis eksponeringen øker risikoen for
sykdommen?
A
B
C
D

0
0-1
1
>1
0000160d077e14e49d

36
En svensk studie ble utført for å undersøke om astma øker risikoen for alvorlig sykdom ved covid-19.
23 000 personer med astma og 37 500 personer uten astma ble inkludert i studien, og deltakerne ble
observert i 4 måneder for å finne ut hvem som utviklet alvorlig sykdom ved covid-19.
Hva slags studie er dette?
A
B
C
D

Tverrsnittstudie
Randomisert kontrollert studie
Kohortstudie
Kasus-kontroll-studie
0000160d077e14e49d

37
En studie fant at å ha XXL klær er en sterk risikofaktor for død av COVID-19.
Hvilken rolle kan fedme spille for sammenhengen mellom XXL klær og risiko for død i denne
studien, og hvorfor?
A
B
C
D

Fedme er en mediator fordi den er assosiert med både eksponeringen (XXL klær) og sykdommen
(mortalitet) og er en følge av eksponeringen
Fedme er en mediator fordi den er assosiert med både eksponeringen (XXL klær) og sykdommen
(mortalitet)
Fedme er en konfunder fordi den er assosiert med både eksponeringen (XXL klær) og
sykdommen (mortalitet)
Fedme er en konfunder fordi den er assosiert med både eksponeringen (XXL klær) og
sykdommen (mortalitet) og er ikke en følge av disse
0000160d077e14e49d

38
Med assistert befruktning, og i særdeleshet eggdonasjon og surrogati, kan det oppstå uklarhet rundt
definisjonen av morskap.
Hva sier norsk lov om hvem som er mor til barnet?
A
B
C
D

Mor er den kvinnen som har født barnet
Det foreligger ikke en entydig definisjon av hvem som er mor til barnet i lovverket
Mor er den kvinnen som har tenkt å ta seg av barnet, selv om hun ikke har født det
Mor er den kvinnen som eggcellen stammer fra
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39
Ved en immunrespons som følge av en virusinfeksjon er det dannet regulatoriske T-celler. De uttrykker
overflatemolekylet CTLA-4 (cytotoxic T lymphocyte antigen 4).
Hvordan bidrar dette til begrensing av immunresponsen mot virusene?
A
B
C
D

CTLA-4 binder B7 på antigenpresentrende celler og hemmer kostimulering av T-celler
CTLA-4 binder til CD40L på Tfh-celler og forhindrer hjelp til B-celleaktivering
Centrocytter som gjennomgår isotypeskifte drepes av de regulatoriske T-cellene
Cytotoksiske T-celler som bindes til de regulatoriske T-cellene dør ved apoptose
0000160d077e14e49d
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40
Man har oppdaget at det finnes flere ulike typer medfødte lymfoide celler (ILC).
Hva karakteriserer dem sammenlignet med vanlige lymfocytter?
A
B
C
D

De er ikke hematopoietiske celler
De mangler T-cellereseptor
De mangler cytokinreseptorer
De utvikles ikke i benmargen
0000160d077e14e49d

41
Ved enkelte virusinfeksjoner nedreguleres MHC I i celler som er virus-infiserte.
Hvilken konsenkvens har dette?
A
B
C
D

De virusinfiserte cellene unngår å bli drept av NK celler, men kan fremdeles aktivere cytotoksiske
T celler
Mindre aktivering både av NK celler og av cytotoksiske T celler, bedre overlevelse av virusinfiserte celler
Mindre aktivering av cytotoksiske T celler, men infiserte celler kan bli gjenkjent og drept av NK
celler
En større andel av virus proteinene degraderes og presenteres på MHC II, som gir bedre
aktivering av T hjelpeceller
0000160d077e14e49d

42
En studie undersøkte egenskapene til en ny diagnostisk test for harepest. Den nye testen ble
sammenliknet med testen som regnes som "gullstandard" for påvisning av harepest. Den nye testen
hadde positivt testresultatet hos 80% av pasientene som hadde harepest, og hos 30 % av pasienter
som ikke hadde harepest.
Hva er spesifisiteten til den nye testen?
A
B
C
D

80 %
20 %
30 %
70 %
0000160d077e14e49d

43
Auskultasjonsfunn tydende på lungestuvning er anslått å ha sensivititet omkring 30 % og spesifisitet
omkring 75 % for hjertesvikt. Som LIS-lege på hjertemedisinsk avdeling er du vant til å vurdere
auskultasjonsfunn over lungene når du vurderer om pasienten kan ha hjertesvikt.
Hvordan vil den positive og negative prediktive verdien endres når du i stedet vurderer yngre
pasienter på fastlegekontoret, der forekomsten av hjertesvikt er lavere?
A
B
C
D

Positiv prediktiv verdi blir høyere, og negativ prediktiv verdi blir lavere
Både positiv og negativ prediktiv verdi blir lavere
Positiv prediktiv verdi blir lavere, og negativ prediktiv verdi blir høyere
Både positiv og negativ prediktiv verdi blir høyere
0000160d077e14e49d

44
En jente på 2 år har kjent selektiv IgA-mangel. Nå har hun fått påvist infeksjon med Candida albicans i
bleieområdet.
Hvorfor er det mest sannsynlig at immunsvikten hennes ikke vil påvirke forløpet?
A
B
C
D

Fordi IgA ikke er involvert ved aktivering av T-celler og utvikling av Th1-celler
Fordi hovedforsvaret ved slike infeksjoner er cytotoksisitet fra NK-celler
Fordi opsonisering med antistoff ved slike infeksjoner kan erstattes av opsonisering med
komplement
Fordi hovedforsvaret ved slike infeksjoner er fagocytose fra granulocytter og makrofager
0000160d077e14e49d
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45
En gutt på 16 år har gått gjennom barnevaksinasjonsprogrammet, og har bl.a. fått kikhostevaksine 5
ganger. Vaksinen inneholder rensede deler av kikhostebakterien og fører til antistoffdannelse.
Hvordan reguleres antistoffresponsen av immunsystemet slik at antistoffet får høyere affinitet
ved hver revaksinasjon?
A
B
C
D

IL-10 og TGF-beta fra regulatoriske T-celler hemmer plasmacellene som lager antistoff med
lavest affinitet
T-follikulære hjelperceller gir kostimulering til de centrocyttene som har bundet mest antigen på
HLA klasse II
Aktiverte B-celler som gjennomgår somatisk hypermutasjon må konkurrere om antigen fremvist
på follikulærdendrittiske celler
Plasmaceller som deler seg utvikler reseptorer med sterkere bindingsevne til antigen pga.
punktmutasjoner i DNA
0000160d077e14e49d

46
Ved aktivering av det ervervede immunforsvaret kan det bli dannet Th1-celler.
Hva er den viktigste effektormekanismen for disse cellene?
A
B
C
D

Parakrin sekresjon av cytokiner som forsterker cellulær immunitet
Cytotoksisitet ved utskillelse av granzymer og perforin
Utskillelse av cytokiner som bidrar til økt inflammasjon
Autokrin sekresjon av interferon gamma, som aktiverer makrofager
0000160d077e14e49d

47
Verden treffes av en pandemi. Årsaken er et ssRNA virus som primært infiserer epitelceller i luftveiene.
Hvilke cytokiner er spesielt viktige i bekjempelse av denne typen infeksjon?
A
B
C
D

Interferoner
Interleukiner
Kjemokiner
Tumor nekrose faktor
0000160d077e14e49d

48
En mann på 72 år ble vaksinert mot influensavirus type H3N2 for noen år siden. Han har fortsatt litt
sirkulerende antistoff mot dette viruset.
Hvordan vil antistoffet påvirke NK-cellefunksjonen hos mannen hvis han smittes av samme
virus igjen?
A
B
C
D

Antistoffet vil hemme NK-celledrap fordi det blokkerer virusantigen på infiserte cellers overflate
Antistoffet vil lette NK-cellenes mulighet til å drepe virus bundet i komplekser med antistoff
Antistoffet vil ikke ha noe effekt fordi NK-celler gjenkjenner infiserte celler uavhengig av antistoff
Antistoffet vil gjøre at NK-cellene kan utføre antistoff-mediert direkte drap av infiserte celler
0000160d077e14e49d

49
En mann på 35 år har vært på reise i tropiske strøk har fått infeksjon med hakemark (Ancylostoma
duodenale). Det er en helmint som lever i tynntarmen.
Hvilken type medfødte lymfoide celler (ILC) deltar i immunresponsen på marken?
A
B
C
D

ILC1
ILC3
ILC2
ILC4
0000160d077e14e49d
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50
Når celler i det naturlige forsvaret aktiveres, kan de skille ut cytokiner som bidrar ved aktivering av det
ervervede forsvaret.
Hvilket cytokin danner et slikt bindeledd mellom det naturlige og det ervervede forsvaret ved
virusinfeksjoner?
A
B
C
D

Interferon alfa, fordi det skilles ut av antigenpresenterende celler og bidrar til dannelse av Th17celler
Interleukin 15, fordi det skilles ut av monocytter og bidrar til dannelse av Th17-celler
Interleukin 1, fordi det skilles ut av makrofager og bidrar til dannelse av Th1-celler
Interferon gamma, fordi det skilles ut av NK-celler og bidrar til dannelse av Th1-celler
0000160d077e14e49d

51
Hos noen personer som har hatt infeksjon med SARS-CoV-2 (koronavirus), dannes det
nøytraliserende antistoff.
Hva er den viktigste måten disse antistoffene beskytter mot ny infeksjon?
A
B
C
D

Ved å aktivere komplement
Ved å føre til antistoff-mediert direkte cytotoksisitet
Ved å opsonisere virus for fagocytose
Ved å hindre opptak av virus i målcellene
0000160d077e14e49d

52
Pasienter med kronisk granulomatøs sykdom har en mutasjon som forhindrer aktiviteten til
enzymkomplekset NADPH oksidase.
Hvilken patofysiologi er assosiert med tilstanden?
A
B
C
D

Utvikling av kreft i lungene (små-cellet lungekanser) som følge av manglende detoksifisering av
sigarettrøyk
Gjentakende epileptiske anfall som følge av hypereksitasjon av sentrale nerver i hjernen
Hjertesvikt som følge av manglende autofagi av defekte mitokondrier (mitofagi)
Gjentakende sopp- og bakterieinfeksjoner som følge av defekt celledrap
0000160d077e14e49d

53
De første epidemiologiske studiene av nye forskningsspørsmål er ofte økologiske.
Hva er den største fordelen med denne type studier sammenlignet med kasus-kontrollstudier,
kohortstudier, randomiserte kontrollerte studier og tverrsnittstudier?
A
B
C
D

De økologiske studiene er ofte billigst
Økologiske studier er mindre utsatt for konfundering
Økologiske studier er mindre utsatt for interaksjon
Økologiske studier er mindre utsatt for bias
0000160d077e14e49d

54
En person fikk operativt fjernet en tumorsuspekt lymfeknute. Ved mikroskopering viste det seg å være
en malign tumor, men denne tumoren var vanskelig å klassifisere. Det ble derfor rekvirert
immunhistokjemi, og en av disse immunfargingene viste at tumorvevet var immunoreaktivt for et
antistoff rettet mot cytokeratin.
Hva slags type tumor er det sannsynlig at mannen hadde?
A
B
C

Malign bløtdelstumor
Karsinommetastase
Malignt lymfom
0000160d077e14e49d
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55
Uterinstørrelse og -vekt øker ved svangerskap.
Hva er årsaken til denne økningen?
A
B
C
D

Hypertrofi av muskelcellene i uterinveggen
Både hyperplasi og hypertrofi av muskelcellene i uterinveggen
En økning i antall celler i endometriet
Hyperplasi av muskelcellene i uterinveggen
0000160d077e14e49d

56
I histopatologien er det vanlig å spesialfarge vevssnitt for å avdekke ulike sykelige prosesser.
Hva vil denne behandlingen av et vevssnitt kunne gi informasjon om med tanke på
jernavleiring ?
A
B
C
D

Blødning
Nekrose
Fibrose
Fibrinavleiring
0000160d077e14e49d

57
Ved obduksjon blir det avdekket suppurativ perikarditt.
Hvilken celletype vil dominere?
A
B
C
D

Eosinofile granulocytter
Plasmaceller
Lymfocytter
Nøytrofile granulocytter
0000160d077e14e49d

58
Ziehl Neelsens fargemetode brukes ved patologilaboratorier, på vevsnitt ved mistanke om infeksjon.
Hva påvises?
A
B
C
D

Syrefaste bakterier
Sopp
Mycobakterier
Mycobakterium tuberculosis
0000160d077e14e49d

59
En 81 år gammel mann innlegges med mistanke om urosepsis. Det tas blodkultur og neste dag er det
bakterievekst. Det gjøres gramfarging (bilde). Bakterien er katalase negativ, den er ikke optochin
følsom, men esculin hydrolyse positiv. Den er følsom for ampicillin, men resistent mot 3. generasjon
cefalosporiner.
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Hvilken bakterieart er dette mest sannsynlig?
A
B
C
D

Enterococcus faecalis
Staphylococcus epidermidis
Streptococcus pyogenes
Streptococcus pneumoniae
0000160d077e14e49d

60
Resistens lokalisert på plasmider omtales ofte som verre enn kromosomal resistens.
Hvorfor gir dette verre resistens?
A
B
C
D

Det gir økt risiko for spredning av resistens
Det gir økt risiko for spredning av disse bakteriene
Det gir økt risiko for invasiv sykdom
Det er ofte koblet til resistens mot gule stafylokokker
0000160d077e14e49d

61
Mange typer DNA-skader føre til at de replikative DNA-polymerasene får problemer med å kopiere nytt
DNA over skaden. I slike tilfeller kan imidlertid "translesion"-polymeraser (TLS) rekrutteres og
midlertidig ta over replikasjonen slik at nytt DNA kan syntetiseres over skadestedet.
Hvilken av de følgende mekanismene er viktig for å rekruttere TLS-polymeraser til å utføre
denne funksjonen?
A

B
C
D

Skaden bindes av tumor-suppressorproteinet p53 (TP53), som fører til at den replikative
polymerasen midlertidig bytter plass med TLS-polymerasen. Når skadestedet er passert, blir p53
poly-ubiquitinylert og brytes ned, slik at den replikative polymerasen kan fortsette normal DNAsyntese
Skadestedet gjenkjennes av "mismatch repair" proteinene MSH2/MMH6 som igjen binder TLSpolymerasen
Skaden medfører monoubiquitinylering av Proliferating Cell Nuclear Antigen slik at den replikative
polymerasen byttes ut med en TLS-polymerase
DNA polymerase alfa setter først inn ribonukleotider over skadestedet. Disse gjenkjennes av
TLS-polymerasen, som så kan "pløye av" ribonukleotidene samtidig som det settes inn korrekte
deoksyribonukleotider
0000160d077e14e49d
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62
Hvordan gjenkjenner DNA-bindende transkripsjonsfaktorer sitt motiv?
A
B
C
D

Ved å se om produsert RNA fra tilfeldig valgte DNA-segment stemmer med
transkripsjonsfaktorens DNA-bindende motiv
Ved å binde seg til andre proteiner som har gjenkjent en bestemt DNA-sekvens
Ved å gjenkjenne deler av nukleotidene som stikker ut av dobbelttrådet DNA
Ved å åpne DNA og inngå i baseparing med nukleotider på templat-tråden
0000160d077e14e49d

63
Akutt kirurgi hos eldre kan føre til økt dødelighet.
Hva er de viktigste årsakene til dette?
A
B
C
D

Endret terskel for å utvikle delirium og økt glomerulære filtrasjonshastighet (GFR)
Økt inflammasjon og redusert muskelmasse
Økt bentetthet og atypisk sykdomspresentasjon
Patofysiologiske endringer i flere organsystem og redusert fysiologisk reservefunksjon
0000160d077e14e49d

64
Hva skjer med huden ved vanlig aldring (som ikke skyldes UV-lys eller røyking)?
A
B
C
D

Epidermal atrofi
Økt pigmentering
Dermal hypertrofi
Opphoping av kollagen
0000160d077e14e49d

65
Bildet viser et Hematoxylin/Eosin-farget tverrsnitt av en vevsprøve tatt i forbindelse med et kirurgisk
inngrep på mannlige genitalia.
Hvilken vevsstruktur utgjør majoriteten av bildet?
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A
B
C
D

En del av ductus deferens
En del av bitestikkelen
En del av tubuli seminiferi
En del av en arterie
0000160d077e14e49d

66
For påvisning av Covid-19 virus benyttes en metode hvor "cycle threshold" (Ct) -verdien er en viktig
parameter.
Hvilken metode er dette?
A
B
C
D

ELISA for deteksjon av antistoffer mot Covid-19 virus
NGS (next generation sequencing) genpanel-sekvensering
Sanger sekvensering
Revers transkriptase real-time PCR
0000160d077e14e49d

67
Triotesting med exom-sekvensering (WES) benyttes gjerne for å finne genetisk årsak til sykdommer
med et heterogent, komplekst sykdomsbilde.
Når er det mest hensiktsmessig å benyttes denne typen test-strategi?
A
B
C
D

For å finne punktmutasjoner
For å finne dominante mutasjoner
For å finne recessive mutasjoner
For å finne kopitallsvarianter
0000160d077e14e49d
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68
I en familie med mye opphopning av kreft, fikk de diagnosen Lynch syndrom etter at et familiemedlem
fikk påvist en mutasjon. Den genetiske årsaken ble funnet å være en delesjon av exon 3 i MLH1 genet.
Hvilken metode er det mest hensiktsmessig å benytte til å teste de andre familiemedlemmene
for denne MLH1 varianten?
A
B
C
D

Sanger sekvensering
MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)
Array CGH (Comparativ Genom Hybridisering)
NGS (Next generation sequencing) genpanel-sekvensering
0000160d077e14e49d

69
Genetiske og fysiske genkart er ikke identiske. Noen gener kan i et genetisk genkart framstå å være
nærmere hverandre enn det de i virkeligheten er.
Hva er grunnen til det?
A
B
C
D

Fordi rekombinasjonsfrekvensen mellom gener er lavere enn rekombinasjonsfrekvensen mellom
genetiske markører
Fordi rekombinasjonsfrekvensen mellom genene er lavere enn gjennomsnittet for andre loci med
samme fysiske avstand
Fordi genetiske genkart har for dårlig oppløsning til å kunne angi avstander presist, og angivelsen
blir derfor unøyaktig
Fordi genetiske genkart er framstilt ved bruk av genetiske markører og derfor ikke egnet til å si
noe om avstanden mellom gener
0000160d077e14e49d

70
MicroRNA (miRNA) er høyt konserverte, korte (ca 22 bp), ikke-kodende RNA molekyl.
Hvordan kan disse RNA-molekylene påvirke uttrykket av sine målgener?
A
B
C
D

Ved å hemme transkripsjon
Ved å hemme mRNA nedbrytning
Ved å hemme translasjon
Ved å øke transkripsjon
0000160d077e14e49d

71
Hvilken egenskap ved nanopartikler har størst betydning for forskjell i respons sammenlignet
med partikler med størrelse i mikrometerområdet?
A
B
C
D

Raskere opptak i kroppen
Lettere kovalent coating med polyetylenglykol (PEGylering)
Partiklenes overflateareal
Forskjell i krystallstruktur i materialet partikkelen er laget av
0000160d077e14e49d

72
Organiske løsemidler finnes i mange varianter og tradisjonelt er de gruppert etter hvor vanneller fettløselige de er. De tas lett opp og fordeles godt i menneskekroppen.
Hva er den viktigste eliminsajonsmåten for slike løsemidler?
A
B
C
D

Utskilling av metabolitt og modersubstans via lunger og nyrer
Metabolisering og utskilling via urin
Utskilling av metabolitt og modersubstans via urin og avføring
Distribusjon til fettvev og lagring i lang tid
0000160d077e14e49d
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73
Metanol er et løsemiddel som er knyttet til rus og rusmiddelforgiftninger.
Hva er de viktigste toksiske virkningene av dette stoffet?
A
B
C
D

Metabolsk acidose og nyreskade, CNS-depresjon, respirasjons- og hjertestans
Uttalt leverskade etter metabolisering, synsforstyrrelser og kramper
CNS-depresjon, magesmerter, synsforstyrrelser, respirasjons- og hjertestans
Perifer nevropati og ustø gange, kvalme og oppkast
0000160d077e14e49d

74
Det er viktig å kjenne til forholdet mellom peritoneum og ulike indre organer som ureter, tubene,
ovaruene og sigmoideum.
Hva er riktig om disse organenes forhold til peritoneum?
A
B
C
D

Ureter ligger retroperitonealt
Tubene (salpinges) er ikke dekket av peritoneum
Sigmoideum ligger retroperitonealt
Ovariene er dekket av peritoneum
0000160d077e14e49d

75
Ulike typer smerte skal ha ulik behandling. En pragmatisk og klinisk nyttig klassifisering av ulike
smertetilstander har tre hovedkategorier.
Hva er de tre hovedkategoriene?
A
B
C
D

Nosiseptiv smerte, nevropatisk smerte og tumorsmerte
Nevropatisk smerte, inflammatorisk smerte, psykogen smerte
Akutt smerte, langvarig ikke-malign smerte og kreftsmerte
Idiopatisk smerte, postoperativ smerte og kreftsmerte
0000160d077e14e49d

76
En 22 år gammel kvinne innlegges med ”pustebesvær og nevrologiske symptomer”. Når du tilser
henne, virker hun oppkavet. Hun fikk tidligere på dagen en trist nyhet, noe som hun selv frykter utløste
et hjerneslag. I løpet av samtalen kommer det frem at hun føler seg svimmel og kjenner nummenhet
og prikkinger rundt munnen og i fingre.
Blodgass: pH 7.49 (7.35 – 7.45), PaO2: 14 kPa (11 – 13 kPa), PaCO2: 3.2 kPa (4.7 – 6.0 kPa), Base
excess: +2 (-2 to +2).
Hva viser blodgassen?
A
B
C
D

Metabolsk acidose
Respiratorisk alkalose
Respiratorisk acidose
Metabolsk alkalose
0000160d077e14e49d

77
En 17 år gammel jente kommer til fastlegen. Hun forteller at siden hun begynte på skolen igjen har hun
hatt hodepine, og hodepinen oppstår mens hun leser. Du utfører en synsundersøkelse og konkluderer
med at hun har hyperopi.
Hvilken linse vil korrigere synet hennes og hvordan bryter denne linsen lyset?
A
B
C
D

Konveks linse, som flytter lysfokus lenger bak
Konkav linse, som flytter lysfokus lenger fram
Konkav linse, som flytter lysfokus lenger bak
Konveks linse, som flytter lysfokus lenger fram
0000160d077e14e49d
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78
Du lyser med en lommelykt på det høyre øye til en medstudent og ser at begge pupiller trekker seg
sammen.
Hvor forløper signalene i denne lysrefleksen?
A
B
C
D

I høyre n. opticus - chiasma opticum - tractus opticus på begge sider - hjernestammen parasympatiske nerver til m. sphincter pupillae i begge øyne
I høyre n. opticus - chiasma opticum - tractus opticus på begge sider - corpus geniculatum
laterale - parasympatiske nerver til m. sphincter pupillae i begge øyne
I høyre n. opticus - chiasma opticum - til m. sphincter pupillae i begge øyne via høyre og venstre
n. opticus
I høyre n. opticus - chiasma opticum - tractus opticus på begge sider - synscortex - tilbake i
samme baner til m. sphincter pupillae i begge øyne
0000160d077e14e49d

79
Hva er mekanismen bak kortikosteroiders smertelindrende effekt?
A
B
C
D

Hemming av cyclooksygenase og fosfolipase
Hemming av cyclooksygenase og lipooksygenase
Hemming av lipooksygenase
Hemming av fosfolipase
0000160d077e14e49d

80
Hva betyr det at pH øker med 0.3 enheter (for eksempel fra 7.4 til 7.7)?
A
B
C
D

Cl- konsentrasjonen reduseres med 0.3 millimol
Konsentrasjonen av H+ ioner fordobles
Konsentrasjonen av H+ ioner halveres
Konsentrasjonen av HCO3- er 21 mM
0000160d077e14e49d

81
Hvilket hormon kan initiere spontan ovulasjon?
A
B

Inhibin
Progesteron

C

FSH (follikkelstimulerende hormon)

D

LH (luteiniserende hormon)
0000160d077e14e49d

82
Hvordan vil hormonnivået inne i testikkelen endre seg hos menn som bruker anabole
steroider?
A
B
C

Testosteronnivået vil stige
Testosteronnivået vil synke
Testosteronnivået vil ikke bli påvirket
0000160d077e14e49d
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83
Ulike typer anestesimidler kan ha forskjellige virkningsmekanismer på nerveceller.
Hvordan er det for lokalanestesimidler?
A
B
C
D

De senker hvilepotensialet
De hever terskelpotensialet
De hindrer depolarisering
De hindrer repolarisering
0000160d077e14e49d

84
Etylenglykol brukes blant annet som frostvæske til bilmotorer. Det er en fargeløs væske med lett
aromatisk lukt og søtlig smak. En voksen person har drukket etylenglykol for å oppnå rusvirkning, både
stor mengde og raskt. Ikke lenge etter blir han dårlig og trenger hjelp av helsepersonell.
Hva er de viktigste toksiske virkningene av det beskrevne inntaket?
A
B
C
D

CNS-depresjon, uklar tale, magesmerter og synsforstyrrelser
Uttalt leverskade etter metabolisering, synsforstyrrelser og kramper
Metabolsk acidose og nyreskade, CNS-depresjon, respirasjons- og hjertestans
Perifer nevropati og ustø gange, kvalme og oppkast
0000160d077e14e49d

85
En 12 år gammel gutt utvikler en sykdom som også hans far har fått påvist tidligere. Ingen andre i
familien er kjent å ha sykdommen.
Hvilken arvegang er minst sannsynlig?
A
B
C
D

Autosomal recessiv
Autosomal dominant
X-bundet recessiv
Y-bundet
0000160d077e14e49d

86
Barn har et høyere CNS-opptak av bly sammenlignet med voksne.
Hvorfor er det sånn?
A
B
C
D

Bly blir transportert inn via røde blodceller hos barn
Barn spiser mye blyholdig mat
Barn har metallspesifikke opptaksmekanismer til hjernen
Blod-hjerne-barrieren er ikke fullt utviklet hos barn
0000160d077e14e49d

87
Barnefedme har en bekymringsfull utbredelse.
Hvordan beskrives forekomsten av barnefedme best?
A
B
C
D

Barnefedme forekommer hyppigst i by og bynære områder, med økende forekomst
Forekomsten av fedme ligger rundt 2-4 % for barn og stiger til rundt 15% ved 30 års alder
Forekomst av fedme ved 8 års alder har flatet ut og ligger på 15-17%
Lavt utdanningsnivå hos mor gir økt risiko for barnefedme og for svikt i fedmebehandlingen
0000160d077e14e49d

88
En gutt på 9 måneder har hatt 2 lungebetennelser og 3 mellomørebetennelser som alle har måtte
antibiotikabehandles. Man mistenker en medfødt defekt i immunsystemet.
Innen hvilken del av immunforsvaret ville man i første omgang mistenke en defekt?
A
B
C
D

Det humorale immunsystem med dårlig intracellulært bakteriedrap
Det cellulære immunsystem med lave nivåer eller helt manglende immunglobuliner
Det humorale immunsystem med lave nivåer eller helt manglende immunglobuliner
Det cellulære immunsystem med dårlig intracellulært bakteriedrap
0000160d077e14e49d
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89
Et norsk barn på 13 måneder har fått alle anbefalte vaksiner i det nasjonale vaksinasjonsprogramet.
Hvilke sykdommer vil barnet være beskyttet mot ved reise i Øst-Europa?
A
B
C
D

Meslinger, pneumokokker og stivkrampe
Meslinger, kikhoste og polio
Difteri, kikhoste og pneumokokker
Rotavirus, kusma og Hemophilus influensa type B
0000160d077e14e49d

90
En jente som er 6 uker gammel kommer til helsestasjonskontroll etter et normalt svangerskap og
fødsel. Mor forteller at barnet suger bra fra brystet og øker i vekt, hun virker tilfreds, men har ikke
begynt å smile ennå. Ved undersøkelse synes helsesøster at hun er vanskelig å få blikkontakt med.
Hva skal helsesøster gjøre?
A
B
C
D

Avtale en oppfølging hos fastlegen om 4 uker
Henvise barnet til nærmeste barneavdeling
Avtale oppfølging om 4 uker på helsestasjonen
Henvise barnet til en undersøkelse hos øyelege
0000160d077e14e49d

91
Jeg er frisk og har nettopp lært meg å sitte stødig. Jeg kan også bable litt, men kan ikke reise meg opp
ennå.
Hvor gammel er jeg?
A
B
C
D

11 måneder
5 måneder
9 måneder
7 måneder
0000160d077e14e49d

92
Penicilliner, protonpumpehemmere, antiarytmika og benzodiazepiner formidler bivirkninger av vidt
forskjellig frekvens og alvorlighetsgrad. En av disse fire legemiddelgruppene har en vesentlig lavere
terapeutisk indeks enn de tre øvrige.
Hvilken gruppe er dette?
A
B
C
D

Benzodiazepiner
Penicilliner
Antiarytmika
Protonpumpehemmere
0000160d077e14e49d

93
Den smertestillende effekten av kodein er i stor grad avhengig av at kodein omdannes til morfin i
kroppen. Denne omdanningen skjer via enzymet CYP2D6, som er gjenstand for både genetisk
variasjon og potensielle interaksjoner med andre legemidler.
Hva blir konsekvensen for denne omdanningen ved samtidig bruk av en CYP2D6-hemmer (for
eksempel fluoksetin, bupropion, terbinafin)?
A
B
C
D

Økt omdanning til morfin og redusert/manglende smertestillende effekt
Redusert omdanning til morfin og økt sannsynlighet for bivirkninger
Redusert omdanning til morfin og redusert/manglende smertestillende effekt
Økt omdanning til morfin og økt sannsynlighet for bivirkninger
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Fase II-metabolisme av legemidler består av en bestemt biokjemisk prosess, som funksjonelt oftest
innebærer at legemidlet omdannes til en mer vannløselig forbindelse.
Hva kalles denne prosessen?
A
B
C
D

Hydrolyse
Oksidasjon
Reduksjon
Konjugering
0000160d077e14e49d

95
Fenytoin er et antiepileptisk legemiddel som i stor grad er bundet til albumin i blodbanen.
Behandlingen monitoreres vanligvis ved hjelp av serumkonsentrasjonsmålinger, fordi det terapeutiske
vinduet er smalt (40-80 mikromol/L). En pasient har brukt fenytoin i mange år og s-fenytoin har ligget i
området 50-60 mikromol/L, med god effekt. Han har nå vært utsatt for en trafikkulykke og blitt liggende
på intensivavdeling i flere uker. I forløpet har han utviklet hypoalbuminemi (s-albumin: 22 g/L). Det
måles en s-fenytoin (fritt + proteinbundet) på 55 mikromol/L.
Hva har hypoalbuminemien å bety for tolkningen av serumkonsentrasjonsmålingen?
A
B
C
D

Ingen betydning, det er den totale legemiddelkonsentrasjonen (fritt + proteinbundet) som
korrelerer til legemiddeleffekten, og den er uendret fra tidligere
Økt fri legemiddelkonsentrasjon vil gi redusert legemiddeleffekt og fare for terapisvikt, til tross for
at totalkonsentrasjonen ligger i terapiområdet
Redusert fri legemiddelkonsentrasjon vil gi redusert legemiddeleffekt og fare for terapisvikt, til
tross for at totalkonsentrasjonen ligger i terapiområdet
Økt fri legemiddelkonsentrasjon vil gi økt legemiddeleffekt og fare for toksisitet, til tross for at
totalkonsentrasjonen ligger i terapiområdet
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Et tenkt legemiddel har en ED50 på 50 mg og en TD50 på 200 mg. Terapeutisk område i serum er
10-20 mikromol/l, mens nedre grense for toksiske effekter anses å ligge på 40 mikromol/l.
Hva er legemidlets terapeutiske indeks?
A
B
C
D

2
4
10
150
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Hva er virkningsmekanismen til fenoksymetylpenicillin?
A
B
C
D

Påvirke bakteriens DNA
Påvirke bakteriens RNA
Ødelegge bakteriens cellevegg
Hemme bakteriens ribosomer
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Hva er virkningsmekanismen til gentamicin?
A
B
C
D

Påvirke bakteriens DNA
Påvirke bakteriens RNA
Ødelegge bakteriens cellevegg
Hemme bakteriens ribosomer
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En gutt fødes til termin etter et ukomplisert svangerskap. Han veier 3.5 kg og får en Apgarskår på 5, 6
og 7 etter 1, 5 og 10 minutter. Ved 4 timers alder syns jordmor han er litt mer blålig i fargen enn
normalt, og hun måler oksygenmetning på høyre hånd til 95% og på høyre fot til 67%. En
ultralydundersøkelse av hjertet viser at gutten ikke har noen medfødt hjertefeil (hjertet er strukturelt
normalt).
Hva er den mest sannsynlige årsaken til den lave metningen på foten?
A
B
C
D

Høyt lungetrykk (pulmonal hypertensjon) og venstre-til-høyre-shunt over ductus
Høyt lungetrykk (pulmonal hypertensjon) og venstre-til-høyre-shunt over foramen ovale
Høyt lungetrykk (pulmonal hypertensjon) og høyre-til-venstreshunt over ductus arteriosus
Høyt lungetrykk (pulmonal hypertensjon) og høyre-til-venstre-shunt over foramen ovale
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Du får inn en mann i 60-årene på fastlegekontoret, og du ser i journalen hans at han har KOLS. Når
han kommer til deg hoster han mye, og han sier at det har vart en ukes tid. Han har feber og har
hostet opp gulgrønt slim. Når du auskulterer over lungebasis hører du krepitasjoner. Du konkluderer
med at dette mest sannsynlig dreier seg om en pneumoni. Aktuelle antibiotika kan være amoksicillin,
doksysyklin, erytromycin og fenoksymetylpenicillin.
Hvilket av disse midlene vil du gi ham?
A
B
C
D

Doksysyklin
Erytromycin
Amoksicillin
Fenoksymetylpenicillin
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Et individs lengdevekst inndeles i flere faser som blant annet forklares av ulike hormoners egenskaper.
Hvilken fase mangler evnen til innhentningsvekst?
A
B
C
D

Barnefase
Spedbarnsfase
Intrauterin fase
Pubertet
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Nervus opticus inneholder aksoner fra kun én av celletypene i netthinnen.
Hvilken celletype er det?
A
B
C
D

Amakrinceller
Ganglieceller
Fotoreseptorer
Bipolarceller
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En 36 år gammel mann ble innlagt på sykehus etter et generalisert krampeanfall. Ved undersøkelse i
mottak var han anfallsfri, men klaget over hodepine som hadde kommet gradvis de siste ukene. Ved
undersøkelse klarte han fint enkle bevegelser, men han hadde problemer med mer komplekse
bevegelser som å bevege flere fingre i sekvens og koordinerte bevegelser med simultan bruk av
begge hender. Han klarte å endre og korrigere oppstartede bevegelser som viste seg å være
uhensiktsmessig. MR viste en kortikal tumor (lavgradig gliom).
Ut ifra pasientens nevrologiske symptomer, hvilket kortikalt område er det sannsynlig at
tumoren primært affiserer?
A
B
C
D

Supplementærmotorisk korteks (SMA)
Bakre parietalkorteks
Primærmotorisk korteks (M1)
Premotorisk korteks (PMA)
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I det autonome nervesystemet danner sympatiske preganglionære nevrefibre synapser med
sympatiske postganglionære nevroner.
Hvilken nevrotransmitter frigjøres først og fremst i disse synapsene?
A
B
C
D

Glutamat
Acetylkolin
GABA (gammaaminosmørsyre)
Noradrenalin
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Hvordan genereres et aksjonspotensial (i hovedtrekk)?
A
B
C
D

Eksitatoriske og inhibitoriske post-synaptiske potensialer integreres i cellemembranen. Dersom
cellen depolariseres over terskelverdi åpnes spenningsstyrte Na+-kanaler, Na+ strømmer inn i
cellen og membranpotensialet blir midlertidig positivt
Nevrotransmitteren glutamat depolariser det postsynaptiske nevronet via AMPA- og NMDAreseptorer, og genererer aksjonspotensialer i dendrittene
Synaptiske transmittere aktiverer ionekanaler (ionotrope reseptorer) som slipper Na+ inn i
nervecellen slik at den blir depolarisert og positivt ladet intracellulært
Ved hvile er cellen positivt ladet intracellulært i forhold til utsiden, og konsentrasjonen av K+-ioner
er større intracellulært enn ekstracellulært. Når spenningsstyrte K+-kanaler aktiveres, slippes
K+ ut av cellen og membranpotensialet blir midlertidig negativt
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I en polysomnografiregistrering ses raske øyebevegelser, theta-aktivitet i EEG (elektroencefalografi)
og lavamplitudig EMG (elektromyografi)-aktivitet.
Hvilket søvnstadium er registreringen fra?
A
B
C
D

NREM (non-Rapid Eye Movement) stadie 1
NREM (non-Rapid Eye Movement) stadie 2
NREM (non-Rapid Eye Movement) stadie 3
REM (Rapid Eye Movement)-søvn
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Hvilke variabler må måles for å kunne bestemme søvnstadier objektivt?
A
B
C
D

EEG (elektroencefalografi), øyebevegelser og EMG (elektromyografi)
EEG (elektroencefalografi), toraks- og abdominalt pustearbeid, øyebevegelser
EEG (elektroencefalografi), luftstrøm gjennom munn og nese, EMG (elektromyografi)
EEG (elektroencefalografi), luftstrøm gjennom munn og nese, øyebevegelser
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Du ser et lite lysglimt i nedre høyre kvadrant av synsfeltet ditt.
Hvilken del av primære synskorteks (area striata) vil særlig reagerer på lys i denne delen av
synsfeltet?
A
B
C
D

Øvre del av primære synskorteks i høyre hemisfære
Nedre del av primære synskorteks i høyre hemisfære
Øvre del av primære synskorteks i venstre hemisfære
Nedre del av primære synskorteks i venstre hemisfære
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Både klatrefibre fra Oliva inferior og parallellfibre fra korncellene påvirker purkinjecellene i cerebellum.
Hvordan vil aksjonspotensialer fra disse fibrene påvirke aktiviteten i purkinjecellene?
A
B
C
D

Parallellfibre frigjør glutamat som eksiterer purkinjecellene, mens klatrefibrene frigjør GABA
(gammaaminosmørsyre) som inhiberer og dermed regulerer/korrigerer påvirkning fra parallellfibre
på purkinjecellene
Både klatrefibre og parallellfibrene frigjør glutamat som hver for seg eksiterer purkinjecellene. Ved
samtidig aktivering økes den eksiterende effekten. Inhibisjon og kontroll av aktiviteten i
purkinjecellene styres hovedsakelig av internevroner (kurvceller, stjerneceller og golgiceller)
Begge fibre frigjør glutamat som eksiterer purkinjecellene, men parallellfibre frembringer enkle
spikes med høy frekvens, mens klatrefibrene skaper komplekse spikes med relativt lav frekvens
som vil kunne dempe parallellfibrenes påvirkning på purkinjecellene
Parallellfibre påvirker både klatrefibre og purkinjecellene parallelt og fungerer som en kontroll av
klatrefibrenes effekt på purkinjecellene
0000160d077e14e49d

110
En mann på 35 år oppsøker fastlegen på grunn av at han har vært slapp og har gått ned i vekt i den
senere tid. Han har merket at han har blitt brunere i huden selv om det er vinter. Ved undersøkelse hos
legen har han lavt blodtrykk. Legen mistenker primær binyrebarksvikt (Addisons sykdom) og tar
blodprøver med henblikk på dette.
Hvilken elektrolyttprofil forventer du å finne?
A
B
C
D

Normal kalium, høy natrium
Lav kalium, høy natrium
Høy kalium, høy natrium
Høy kalium, lav natrium
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Flere tester kan brukes for å vite noe om blodsukkerstatus.
Hvilken test bør ikke benyttes for å diagnostisere diabetes?
A
B
C
D

Glukose i urinen
Fastende plasma-glukose
HbA1c
Tilfeldig målt plasma-glukose
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I følge Arbeidsmiljøloven skal legen sende melding om yrkessykdom til Direktoratet for arbeidstilsynet.
Når skal dette gjøres?
A
B
C
D

Når det foreligger sykdom, skade eller lyte som fører til uførhet
Når pasienten har arbeidet i et potensielt helseskadelig arbeid
Når legen mener at sykdommen kan skyldes påvirkninger i arbeid
Når det foreligger en yrkessykdom som er likestilt med yrkesskade
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En kvinne på 40 år oppsøker fastlegen på grunn av hjertebank og svetting som kommer i anfall. Ved
kontrollen påvises svært høyt blodtrykk. Hun blir henvist til utredning ved Avdeling for endokrinologi
hvor det blir gjort CT av binyrer som viser en tumor i venstre binyre. Det er mistanke om
feokromocytom, og det tas blodprøver.
Hvilke biokjemiske funn vil være forenlig med den tentative diagnosen?
A
B
C
D

Høyt nivå av kortisol
Høyt nivå av adrenalin og/eller noradrenalin
Økt nivå av renin og angiotensin
Høyt nivå av aldosteron
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En 65 år gammel mann har følt seg slapp i lengre tid, trenger mye søvn og har lett for å fryse. Han har
også struma. Han oppsøker fastlegen som påviser hypotyreose.
Hva er den mest sannsynlige årsak til pasientens hypotyreose?
A
B
C
D

Jodmangel
Hypofysetumor
Tyreoideakreft
Autoimmunitet
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Kari skal snart i gang med laboratoriearbeidet til hovedoppgaven sin. Hun er litt bekymret siden hun i
forsøkene sine skal bruke en radioaktiv kilde som avgir alfa-partikler.
Hvordan skal hun beskytte seg mot strålingen?
A
B
C
D

Siden Kari er i fertil alder bør hun ikke jobbe med radioaktive stoffer da et foster er ekstra følsomt
Kari bør bruke en blyfrakk for å beskytte seg når hun bruker den radioaktive kilden
Så lenge hun ikke får i seg den radioaktive kilden (spiser den, drikker den eller puster inn støv) er
det ingen fare
Hun bør bruke munnbind som beskyttelse mot strålingen
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Det er oppdaget gasslekkasje i en kunstgjødselsfabrikk. Fabrikkarbeiderne som har blitt eksponert
rapporterer om svie og ubehag i øynene og i nesen, men ingen tungpusthet.
Hvilken egenskap ved den aktuelle gassen er det som har størst betydning for hvilken del av
luftveiene som ble affisert og hvorfor?
A
B
C
D

Gassens aerodynamiske diameter, fordi gasser med stor aerodynamisk diameter virker
hovedsakelig i øvre luftveier
Gassens vannløselighet, fordi gasser med lav vannløselighet virker hovedsakelig i øvre luftveier
Gassens vannløselighet, fordi gasser med høy vannløselighet virker hovedsakelig i øvre luftveier
Gassens aerodynamiske diameter, fordi gasser med liten aerodynamisk diameter virker
hovedsakelig i øvre luftveier
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En medisinstudent har nettopp flyttet inn i en hybel som ligger i kjelleren i et gammelt hus. Han
oppdager at det er konstant fuktig på den ene veggen og det lukter muggent, men det er ikke noe
muggsopp å se. Huseier sier at et firma har gjort målinger av muggsopp, og at disse viser samme
verdier som utendørs, og at svart vannskademugg (Stachybotrys chartarum) ikke ble påvist. Studenten
har astma og føler at han har blitt verre av astmaen etter at han flyttet inn i hybelen.
Kan hans forverring ha noen sammenheng med boforholdene?
A
B
C
D

Nei, så lenge Stachybotrys chartarum ikke ble funnet så er det ingen sammenheng
Ja, det er en sammenheng mellom fuktskader i innemiljø og forverring av astma
Ja, det er en sammenheng mellom det å bo i et gammelt hus og forverring av astma
Nei, så lenge det ikke er synlig muggsoppvekst så er det ingen sammenheng
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Forskning har vist at ftalater er reproduksjonsskadelige samt helseskadelige for fostre. En virksomhet
har begynt å bruke amerikansk olje som mykner istedenfor ftalater. Amerikansk olje har ikke disse
skadelige effektene.
Hvilket prinsipp har virksomheten her benyttet?
A
B
C
D

Forbudsprinsippet
Substitusjonsprinsippet
Merkeprinsippet
Prinsippet om tiltaksverdier
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Hormoner produseres fra hypofysens forlapp etter påvrikning av hormoner fra hypothalamus.
Hvilken hormonproduksjon hemmes?
A
B
C
D

Veksthormon
Adrenokortikotropt hormon (ACTH)
Prolaktin
Luteiniserende hormon (LH)
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En tidligere frisk kvinne på 34 år oppsøker fastlegekontoret. De siste 3-4 ukene har hun vært slapp og
sliten. Hun har hatt økt tørste og hyppig vannlating, den siste uken også 1-2 ganger hver natt. Hun har
gått ned 8 kg i vekt og veier nå 67 kg. Hun er kvalm og i dårlig allmenntilstand, og du legger henne inn
i sykehus. Tester påviser diabetes og ketoacidose av mild/moderat grad, og det startes
insulinbehandling samme dag.
Hvilke funn/prøveresultater vil sikrest kunne bekrefte at hun har type 1 diabetes?
A
B
C
D

Positive autoantistoff (anti-GAD/anti-IA2)
Påvist ketoacidose
Lav BMI
Lav insulin C-peptid
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