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1
Du skal ta imot en kvinne på 26 år som overføres til rehabilitering tre uker etter en traumatisk
hjerneskade. Hun er rastløs, motorisk urolig og spør hele tiden etter kjæresten, selv om du allerede
har forklart flere ganger at han måtte være på jobb i dag. Pasienten tror kanskje ikke hun ønsker å
være på avdelingen, og hun insisterer på at hun må hjem for å hente mer klær. Moren, som følger
pasienten, spør om det er noe hun kan bidra med.
Hvilket opplegg vil du velge for de første dagene?
A
B
C
D

Pasienten skal ha fastvakt, og hun må skjermes fra stimuli. Bortsett fra den pleieren som skal ta
seg av henne, skal det derfor ikke være flere personer til stede i rommet.
Du vil avlede pasienten med aktivitet og planlegger at hun skal komme raskt i gang med å delta
på avdelingens rutiner med felles måltider og den daglige gruppebaserte treningen.
Pasienten skal ha hyppig tilsyn av en pleier, men du sier også at det er fint hvis moren kan være
en del sammen med pasienten på rommet.
Pasienten vil forhåpentligvis roe seg mer i kjente omgivelser, så du spør moren om hun kan ta
med pasienten en tur hjem om ettermiddagen.
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En kvinne (57 år) ligger på kreftavdelingen til behandling for brystkreft med spredning. I forbindelse
med cytostatikakur trenger hun trombocytt-transfusjon. Kvinnen har blodtype O Rh-. Idet sykepleieren
skal koble til trombocytt-posen, legger hun merke til at transfusjonen er av type A2 Rh-. Hun lurer på
om Blodbanken har gjort en feil.
Er de utleverte trombocyttene egnet til transfusjon til kvinnen?
A
B
C
D

Ja, fordi A2-trombocytter har svært lav konsentrasjon av A-antigen på overflaten
Nei, fordi A-trombocytter aldri må gis til personer med blodtype O
Ja, fordi trombocyttene er Rh-forlikelige og derfor ikke vil føre til immunisering
Nei, fordi kvinnen har anti-A antistoff som vil gi en livstruende transfusjonsreaksjon
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For noen svulster er det viktig å kjenne til typiske histopatologiske trekk som grunnlag for å forstå
denne tumors biologi, behandlingsopplegg og prognostiske vurderinger.
Hva må til for å kalle et astrocytom for et glioblastom WHO grad IV?
A
B
C
D

Høy celletetthet og celle- og kjerneatypi
Mikrovaskulær proliferasjon og nekroser
Celle- og kjerneatypi og tydelige nukleoler
Mange mitoser og hypercellularitet
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Bjørn på 20 år har vondt i en testikkel som i det siste har blitt litt større enn tidligere. Han har siste uker
merket at brystkjertlene på begge sider er ømme og har vokst.
Hva er den mest sannsynlige grunnen til dette?
A
B
C
D

Testikkelkreft som produserer prolaktin.
Testikkelkreft som produserer hCG.
Testikkelkreft som produserer AFP.
Testikkelkreft som produserer LDH.
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En gutt (5 år) er under behandling for akutt lymfatisk leukemi og trenger trombocytttransfusjon. Guttens blodtype er O Rh D+. Som nyfødt ble han lysbehandlet for erytroblastose pga Rhuforlikelighet.
Hvilken type trombocyttkonsentrat passer best til gutten, og hvorfor?
A
B
C
D

Et konsentrat av type O Rh D+ fordi det er typelikt
Et konsentrat av type O Rh D- fordi han har hatt Rh-uforlikelighet tidligere
Et konsentrat av type A Rh D+ fordi trombocyttkonsentrater ikke inneholder ABO-antistoffer
Et konsentrat av type A Rh D- fordi det gir lavere risiko for Rh-immunisering
000016005514331dd2
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6
En ung pasient presenterer en sykehistorie som passer med en kronisk progressiv muskelsykdom
med gradvis tap av muskelkraft og svinn av muskulatur.
Hvilken type muskelsykdom er det mest sannsynlig vedkommende kan ha?
A
B
C
D

Myastenia gravis
Type-2 muskelatrofi
Muskeldystrofi
Dermatomyositt
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7
En 43 år gammel mann gjennomgikk en CT thorax undersøkelse pga et thoraxtraume med
costafrakturer. CTen viser en svulst i mediastinum og radiologen mener den mest sannsynlige
diagnosen er et typisk thymom pga form og lokalisasjon.
Hvor i mediastinum forventer du å finne svulsten når du selv ser gjennom bildene?
A
B
C
D

Svulsten ligger sannsynligvis i fremre mediastinum nær aortabuen.
Svulsten ligger sannsynligvis i bakre mediastinum nær columna.
Svulsten ligger sannsynligvis i midtre mediastinum mellom øsofagus og trakea.
Svulsten ligger sannsynligvis i bakre medistinum mellom hjertet og columna.
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En 25 år gammel mann har hatt Crohns sykdom i distale ileum siden han var 17 år. Han har vært
medikamentelt behandlet. På grunn av økende plager med smerter etter måltider og episoder med
feber opp mot 39 ble han innlagt ved gastromedisinsk avdeling.
Hvilken utredning vil være mest aktuell å starte med?
A
B
C
D

CT abdomen
MR abdomen
Kapselendoscopi
Coloscopi
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Noen typer av myastenia gravis er assosiert med utvikling av andre sykdommer.
Hvilken sykdom kan noen av disse pasientene utvikle?
A
B
C
D

Interstitiell lungefibrose
Leukemi
Mitokondriemyopati
Thymom
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En 50 år gammel mann har bedt om time fordi synet er blitt svakere siste halve året. Han synes synet
på venstre øye er svakere enn det høyre, noe synstesten bekrefter. Du drypper øynene med
anticholinergika og ved belysning av venstre øye ser du:
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Hvilke symptomer vil du forvente at pasienten har ut fra funnene?
A
B
C
D

Tåkesyn og halo rundt lyskilder.
Lysglimt og flytere i synsfeltet
Skygger og flytere i synsfeltet.
Metamorfopsier
000016005514331dd2
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En pasient får hjertestans og omkommer. Ved obduksjon finner man patologi i myokard. Se bilde.
Hva er mest sannsynlige dødsårsak basert på dette funnet?
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A
B
C
D

Hjerteinfarkt. 24 timer gammelt.
Hjerteinfarkt. 6 timer gammelt.
Hjerteinfarkt. 6 dager gammelt.
Hjerteinfarkt. 12 timer gammelt.
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Spondylolyse (brist i virvelbuen) forekommer i en av de fem virvlene i lumbalryggen hos ca 5 % av den
norske befolkningen.
I hvilken virvel er det vanligst at spondylolyse forekommer?
A
B
C
D

Lumbalvirvel 2 (L2)
Lumbalvirvel 5 (L5)
Lumbalvirvel 3 (L3)
Lumbalvirvel 4 (L4)
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En 73 år gammel mann gjennomgikk elektiv koronarkirurgi uten komplikasjoner. Han kommer til sin
fastlege etter utskrivning fra sykehus. Han har tidligere stått på diuretika for høyt blodtrykk.
Hvilket utsagn om postoperativ medikasjon er korrekt?
A
B
C
D

Pasienten skal settes på acetylsalisylsyre et år postoperativt.
Pasienten skal settes på livslang behandling med acetylsalisylsyre.
Pasienten skal ikke forskrives trombocyttaggregasjonshemmere.
Pasienten skal settes på annen trombocyttaggregasjonshemmere, som for eksempel clopidogrel
(Plavix).
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Erytrocytter kan ha mange morfologiske avvik med ulike betegnelser.
Her ser du fire ulike blodutstryk (A, B, C og D), med én pil som peker på én celle i hvert utstryk:
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Hvilken betegnelse passer best med cellen pilen peker på i hvert bilde?
A
B
C
D

A: Sfærocytt, B: Normal erytrocytt; C: Sigdcelle (drepanocytt), D: Acanthocytt
A: Retikulocytt, B: Sfærocytt; C: Hjelmcelle (schistocytt), D: Dacryocytt
A: Normal erytrocytt, B: Blinkcelle; C: Hjelmcelle (schistocytt), D: Dacryocytt
A: Acanthocytt, B: Blinkcelle; C: Sigdcelle (drepanocytt), D: Retikulocytt
000016005514331dd2
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En 58 år gammel kvinne kommer til legekontoret. Hun forteller at hun den siste måneden har hatt tre
anfall med kraftige smerter under høyre costalbue og utstråling til høyre skulder. Hun forteller at hun
har hatt slike anfall med jevne mellomrom de siste 2 årene. Det siste anfallet hadde hun kvelden før
konsultasjonen. Ved undersøkelsen er hun smertefri. Rektal temperatur er 36,8 °C. Du mistenker
gallesteinsanfall og rekvirerer ultralydundersøkelse som viser flere steiner i galleblæren. Du har tatt
blodprøver som viser følgende: CRP < 5 mg/L, Bilirubin 60 µmol (normalverdi 5-20), Alkaliske
fosfataser 170 U/L (normalverdi 35-105), ALAT 60 U/L (normalverdi 10-70).
Du blir urolig når du ser disse blodprøvene og tar derfor nye blodprøver 3 dager senere. Prøvene er nå
helt normalisert.
Hvilke tiltak er aktuelt som neste trinn?
A
B
C
D

Henvise pasienten til MRCP undersøkelse
Henvise pasienten til ERCP undersøkelse
Henvise pasienten til vurdering for kolecystectomi
Ber pasienten komme tilbake dersom hun skulle få nytt gallesteinsanfall
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En 62 år gammel kvinne har fått påvist anemi hos fastlegen. Hun har fra før diabetes og moderat
nyresvikt. Hun har merket at hun har vært litt mer slapp de siste månedene og har hatt noe hodepine.
Blodprøvesvar foreligger:
Pasient

Referanseområde

Hb

8,8

11,7 – 15,3 g/dL

MCV

80

82 - 98 fL

Leukocytter

7,5

4,0 – 11,0 × 109/L

Trombocytter

200

145 – 390 × 109/L

p-jern

11

9 – 34 µmol/L

TIBC

80

49 – 83 µmol/L

Transferrinmetning

13,8 %

15 – 50 %

Ferritin
12
TIBC = Total iron binding capacity
Hvilken type anemi er mest sannsynlig her?
A
B
C
D

20 – 167 µg/L

Aplastisk anemi
Jernmangelanemi
Megaloblastisk anemi
Anemi ved kronisk sykdom
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En pasient kommer til sykehus for å få gjennomført en VATS operasjon.
Hva står VATS for?
A
B
C
D

Kirurgi ved hjelp av Video-Augmented Tracking System.
Kirurgi ved hjelp av Video-Assisted Thoracoscopic Surgery.
Operasjon ved hjelp av Virginia Assistive Technology System.
Operasjon ved hjelp av Vault-Tec Assisted Targeting System.
000016005514331dd2
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18
En 73 år gammel mann kommer til ditt allmennlegekontor med gravis økende tungpust og hoste. Ved
inspeksjon finner du clubbing av neglene. Auskultasjon av lungene avslører fine knatrelyder basalt.
Han forteller at han har røyket mellom 10 og 20 sigaretter siden han var 20 år. Han forteller også at
han ble smittet med hepatitt A for et år siden da han var på reise rundt i Thailand sammen sin kone.
Det utføres en spirometriundersøkelse (se tabell nedenfor).
Hva kan feile pasienten?
Aktuell

Aktuell

Forventet

Aktuell/Forventer (%)

FVC (L)

1.96

4.46

44

FEV1 (L)

1.55

3.39

46

FEV1/FCV (L)

0,79

0,76

RV (L)

1.12

2.59

43

DLCO

9.48

31.64

30

A
B
C
D

Bronkiektasi
Idiopatisk lungefibrose
KOLS
Hepatopulmonalt syndrom
000016005514331dd2

19
Emfysem kjennetegnes av permanent forstørrede luftrom distalt for de terminale bronkiolene. Likevel
klassifiseres sykdommen som en obstruktiv lungesykdom.
Hvordan kan det forklares?
A
B
C
D

Luftveiene blir tette på grunn av diffus fibrose i alveoleveggene
Alveoleveggene destrueres og kan ikke holde distale luftveier åpne
Brusken som normalt holder luftveiene åpne er destruert ved emfysem
Emfysem utløser en kaskade som ender med allergisk bronkospasme
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Kapnografi måler CO2 i ekspirasjonsluft (ETCO2, måles i kilopascal kPa) og benyttes under HLR.
Hvilken påstand om kapnografi passer best?
A
B
C
D

Raskt fall i CO2-verdi på kapnografen indikerer ROSC (return of spontaneous circulation)
Stor lungeemboli (sadelemboli) kan gi lave verdier av ETCO2 tross gode kompresjoner
Pasienter med hjertestans som følge av stor blødning, oppnår høye verdier av ETCO2 dersom
man utfører gode kompresjoner
Kapnograf gir begrenset tilleggsinformasjon om korrekt tubeleie (dvs korrekt intubasjon av trakea)
dersom pasienten blir intubert
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Beinmargsaspirat og beinmargsbiopsi er to sentrale former for prøvemateriale man analyserer i
hematologien for å komme frem til bl.a. diagnose, prognose, samt for å vurdere og følge opp
behandling. Her presenteres to problemstillinger:
Pasient 1: Man ønsker å gjennomføre differensialtelling av cellene i beinmargen, samt å undersøke
beinmargscellene for kromosomavvik og gjøre immunfenotyping av cellene ved flowcytometri.
Pasient 2: Man ønsker å telle andel blaster blant beinmargscellene, gjøre immunfenotyping ved
immunhistokjemi og vurdere graden av fibrose i beinmargen.
Hvilket prøvemateriale vil være best egnet til å avgjøre problemstillingen ved henholdsvis
pasient 1 og 2?
A
B
C
D

Pasient 1: Beinmargsbiopsi, Pasient 2: Beinmargsbiopsi
Pasient 1: Beinmargsbiopsi, Pasient 2: Beinmargsaspirat
Pasient 1: Beinmargsaspirat, Pasient 2: Beinmargsbiopsi
Pasient 1: Beinmargsaspirat, Pasient 2: Beinmargsaspirat
000016005514331dd2
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Hvilket av utsagnene om begrepet rehabilitering under er riktig?
A
B
C
D

Rehabilitering må alltid være en tverrfaglig prosess
Rehabilitering som begrep er nå erstattet med trening
Rehabilitering skal ta utgangspunkt i den enkelte pasients utgangspunkt og mål
Alle de ovenstående
000016005514331dd2
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En mann kommer inn på legekontoret og forteller at synet har blitt gradvis dårligere, og at han i
økende grad snubler i lister og kolliderer med dørkarmer. Du utfører en synsfeltundersøkelse og finner
synsutfall i venstre halvdel av begge øynenes synsfelter, såkalt venstresidig homonym hemianopsi.
Hvor er det mest sannsynlig at lesjonen befinner seg?

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

Tractus opticus
Chiasma opticum
Nervus opticus
Retina
000016005514331dd2
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Mye er fortsatt uklart om patogenesen ved virale gastroenteritter.
Hvilket virus vet man med sikkerhet kan produsere enterotoksin?
A
B
C
D

Sapovirus
Norovirus
Astrovirus
Rotavirus
000016005514331dd2
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En pasient som hadde vært på utenlandsreise, var etter hjemkomst mye plaget av diaré. Det ble
igangsatt utredning med bl.a. koloskopi. Infeksjon med Giardia lamblia var en aktuell
differensialdiagnose.
Hva slags type infeksiøst agens er dette?
A
B
C
D

Gram-positive kokker
Enterovirus
Protozo
Gram-negative stavbakterier
000016005514331dd2
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Hvilket av disse kostrådene er ikke en del av anbefalingene fra helsedirektoratet?
A
B
C
D

Spis minst fem porsjoner frukt og grønnsaker hver dag
Spis fisk til middag to til tre ganger i uka
Innta en alkoholenhet rødvin daglig
Spis magre meieriprodukter hver dag
000016005514331dd2
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Ved auskultasjon av en 50 år gammel mann hører du en bilyd som starter like etter andre hjertetone.
Bilyden høres best ved venstre sternalrand, men høres også ved apeks. Bilyden avtar i intensitet frem
mot første hjertetone.
Hva er sannsynlig årsak til auskultasjonsfunnet?
A
B
C
D

Aortalekkasje
Pulmonallekkasje
Trikuspidalstenose
Mitralstenose
000016005514331dd2
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En mann (39 år) med dialysekrevende nyresvikt blir transplantert med en nyre fra en HLAhaploidentisk søster (37 år). Han har blodtype A Rh D pos. og hun har blodtype O Rh D neg.
Hvorfor trenger mannen å bruke immunhemmende medikamenter etter transplantasjonen?
A
B
C
D

Fordi søsknene ikke er identiske for alle relevante molekyler
Fordi mannen og kvinnen har ulike blodtyper
Fordi søsknene ikke er tvillinger
Fordi menn og kvinner har kjønnsbetingede genetiske forskjeller
000016005514331dd2
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Du er tilsynslege på et sykehjem hvor du arbeider en dag i uken. Ansvarlig sykepleier forteller at en
kvinnelig pasient på 92 år har hostet kraftig i lengre tid. Hun hoster opp mye slim. Hun fikk penicillin
av legevaktslegen for 12 dager siden men har ikke blitt bedre. Du finner i journalen at hun også hadde
en antibiotikakur mot luftveisinfeksjon for 6 uker siden. Hun har dårlig matlyst og må skifte sengklær
om natten pga svette. Hun forteller at hun lå til sengs hjemme i ett år pga tuberkulose da hun var ti år.
Hvilke tiltak er det riktigst å starte med hos denne pasienten?
A
B
C
D

Ta Quantiferron (IGRA) test og Mantoux test på sykehjemmet. Dersom en av dem er positive,
henvise henne til videre tuberkuloseundersøkelse på nærmeste sykehus.
Henvise henne til lungepoliklinikk til utredning med CT thorax og brokoskopi med biopsier og
skylling til bakteriologi.
Ta blodprøver på sykehjemmet: CRP og leukocytter og sende henne til røntgen thorax innen ett
døgn. Når du får svaret, kan du starte behandling eller henvise henne til videre undersøkelser.
Pasienten må legges inn på sykehus for smitteisolering og TB diagnostikk med røntgen thorax og
sputum prøver for mikrobiologiske undersøkelser på TB-bakterier (mikroskopi, dyrkning og evt
PCR).
000016005514331dd2
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En 67 år gammel mann er inne til vurdering ved sykehuset. Han har lymfom og er under
cellegiftbehandling. Fra i går har han vært mer slapp og i dag morges hadde han flere runder med løs
avføring med noe slim, men uten blod. Det har også vært litt magesmerter i venstre fossa. Man måler i
dag feber rektalt til 38,5 ˚C. Han har normal puls, blodtrykk og respirasjonsfrekvens. Mannen har ellers
ikke noe utslett, ingen sår eller forandringer i munnen. Han har ikke noe sentralt venekateter eller
lignende som man kunne mistenke som inngangsport for infeksjon. Matlysten har også vært litt
nedsatt. Det tas orienterende blodprøver:
Pasient

Referanseområde

Hb

15,0

13,4 – 17,0 g/dL

MCV

92

82 - 98 fL

Leukocytter

1,3

4,0 – 11,0 × 109/L

Trombocytter

160

145 – 390 × 109/L

Nøytrofile granulocytter

0,1

1,6 – 8,3 x 109/L

CRP
16
< 4 mg/L
Hva vil være mest riktige vurdering av hva som bør gjøres videre?
A
B
C
D

Han kan reise hjem. Han får resept på p.o. kur med ciprofloxacin. Rekontakt ved forverring eller
manglende bedring
Han innlegges. Det tas dyrkningsprøver og han får bredspektret antibiotika
Han kan reise hjem. Foreløpig trenger han ikke antimikrobiell behandling. Rekontakt ved
forverring eller manglende bedring
Han innlegges. Det tas dyrkningsprøver og han får antiviral behandling
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En 68 år gammel mann gjennomgikk for to år siden et akutt hjerteinfarkt. Nå besværes han av
tungpusthet ved anstrengende fysisk aktivitet. Det gjøres ekkokardiografi som viser et infarktsequele i
hjertets fremrevegg. Det påvises en liten mitralinsuffisiens. EF estimeres til 28%. NTproBNP måles til
2270 pg/ml (referanseområde 0-486 pg/ml).
Hvilken medikamentell behandling skal anbefales, i tillegg til allerede etablert koronar
sekundærprofylakse med acetylsalicylsyre og statin?
A
B
C
D

Det foreligger evidensbaserte anbefalinger om behandling med kalsiumblokker og digoxin.
Det foreligger evidensbaserte anbefalinger mot behandling med diuretikum.
Det foreligger evidensbaserte anbefalinger mot behandling med aldosteronantagonist.
Det foreligger evidensbaserte anbefalinger om behandling med ACE-hemmer og betablokker.
000016005514331dd2
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Du er allmennlege og har på besøk på kontoret en dame på 56 år som det siste halve året har hatt en
kul under høyre øre ca 2 cm i diameter. Hun lurer på om det kan være noe ondartet.
Hvilken kombinasjon av funn trekker mest i retning av at kulen er ondartet når du kjenner på
den?
A
B
C
D

En ondartet kul er hard, knudrete og fiksert til overflate eller underlag
En ondartet kul er myk, jevn og bevegelig i forhold til underlag og overflate
En ondartet kul er myk, ujevn og fiksert til underlag eller overflate
En ondartet kul er hard, jevn og bevegelig i forhold til underlag
000016005514331dd2
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En 59 år gammel mann legges inn etter hyperakutt oppståtte brystsmerter som oppstod etter et tyngre
løft. Smertene startet sentralt i brystet og flyttet seg bakover mot ryggen. Han hadde en kortvarig
besvimelse i forbindelse med smertedebuten. Ved innleggelse en time senere er han tilnærmet
smertefri. EKG er normalt. Ved vanlig klinisk undersøkelse er det normale funn.
Hvilke tiltak vil du iverksette?
A
B
C
D

Du mistenker aortadisseksjon og sender pasienten umiddelbart til CT aorta.
Avvente svar på infarktmarkører før du tar stilling til videre diagnostikk.
Pasienten henvises til rtg thorax med mistanke om pneumothorax
Henvise pasienten til akutt koronar angiografi på mistanke om at det har vært en forbigående
koronarokklusjon.
000016005514331dd2
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En 60 år gammel mann har den siste tiden merket svekket kraft i underekstremitetene. Utredning ved
nevrologisk avdeling gir mistanke om motornevronsykdom. Han har utført spirometri som viser forsert
vital kapasitet (FVC) på ca 50% av forventet.
Hvilken type respirasjonssvikt kan foreligge?
A
B
C
D

Type 1 respirasjonssvikt
Type 3 respirasjonssvikt
Type 2 respirasjonssvikt
Type 4 respirasjonssvikt
000016005514331dd2
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En mann på 60 år har kjent hypertensiv nyresvikt med stabil kreatinin rundt 200 (45 - 90). Han var ute i
godt lag en lørdag og nøt to glass vin til maten. Påfølgende mandag var han til avtalt rutinekontroll hos
sin fastlege kl 08:30. Han spiste frokost med egg og bacon før han dro hjemmefra. Blant flere
blodprøver fant fastlegen en forhøyet amylase på 500 (25 - 120), CRP og leukocytter normale. Han
målte også S-triglycerider til 3.15 (0.45 – 2.60).
Hvilken konklusjon er mest riktig å trekke i denne situasjonen?
A
B
C
D

Pas har sannsynligvis akutt alkoholutløst pankreatitt
Pas har ingen pankreatitt. S-amylase er falsk forhøyet
Pas har sannsynligvis akutt pankreatitt som følge av forhøyede triglycerider i serum
Pas har sannsynligvis akutt pankreatitt utløst av nyresvikt
000016005514331dd2
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En 62 år gammel kvinne har fått påvist anemi. Alt du vet foreløpig er følgende blodprøveverdier:
Pasient

Referanseområde

Hb

9,1

11,7 – 15,3 g/dL

MCV

96

82 - 98 fL

Retikulocytter
310
30 – 100 x 109/L
Hvilke anemitilstander er mest forenlig med informasjonen man har her?
A
B
C
D

Jernmangelanemi eller megaloblastisk anemi
Anemi ved kronisk nyresvikt eller thalassemi
Hemolytisk anemi eller anemi etter akutt blødning
Anemi ved hematologisk cancersykdom eller aplastisk anemi
000016005514331dd2
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37
En kvinne (29 år) har blodtype O RhD+. Screening for blodtypeantistoff er negativ. Hun får større
blødning i forbindelse med fødsel og trenger bl.a. 3 enheter plasma.
Hva slags blodtyper plasma kan kvinnen få?
A
B
C
D

Plasma fra givere som er enten blodtype A Plasma fra givere som er enten blodtype A eller AB
eller AB
Plasma fra kun givere som er blodtype O
Plasma fra givere som er enten blodtype A, AB, B eller O
Plasma fra givere som er enten blodtype A, AB eller O
000016005514331dd2

38
En 28 år gammel kvinne fra Trøndelag blir innlagt ved lokalsykeshuset hvor du jobber som Lege i
spesialisering. Hun har hatt anfall med hjertebank og svimmelhet den siste uken. I dag hadde hun et
kortvarig bevissthetstap. For 10 dager siden begynte hun med erytromycin for en atypisk
lungebetennelse. EKG ved innkomst viser sinusrytme, QRS-bredde 0,10 sek PQ-tid 0,18 sek og
korrigert QT-tid 0,55 sek. På EKG-skopet ser du selvbegrensende løp med uregelmessig frekvens ca
250/min. Det er brede QRS komplekser med ulik bredde og amplityde.
Hva slags arytmi har hun sannsynligvis?
A
B
C
D

Løp med atrieflutter
Løp med atrietakykardi
Løp med ventrikkeltakykardi
Løp med atrieflimmer
000016005514331dd2

39
En 40 år gammel kvinne kommer på almenlegekontoret ditt og forteller at hun fra i går merket nedsatt
syn høyre øye, og at høyre pupille er blitt stor. Hun har ikke dobbeltsyn. Hennes sønn behandles for
akutt iridicyclitt. Ved undersøkelse finner du en stor pupille høyre side som ikke trekker seg sammen
ved lysstimulering og heller ikke ved nærinnstilling. Pilocarpin 2% har ingen konstringerende effekt
høyre øye. Det er normale øyebevegelser.
Hva er den mest sannsynlige diagnosen?
A
B
C
D

Horners syndrom
Oculomotoriuspasrese
Farmakologisk mydriasis
Adies pupille
000016005514331dd2

40
Hepatitt E virus er et RNA-virus som har mange likhetstrekk med hepatitt A virus både med hensyn til
smittemåte og klinikk. Det er 4 genotyper hvorav genotype 3 er dominerende i Europa. Genotype
3 stammer ofte fra dyr (zoonose), men smittekilden kan være vanskelig å finne.
Hvilke dyr er hyppigste reservoar for dette viruset?
A
B
C
D

Kveg
Gris
Fugler
Smågnagere
000016005514331dd2

41
En 60 år gammel kvinne legges inn som ø.hjelp på sykehus og diagnostiseres med ulcus duodeni
perforatum.
Hvilken av påstandene nedenfor er mest korrekt?
A
B
C
D

Dette behandles vanligvis konservativt med faste og protonpumpehemmer i.v.
Standardbehandling er operasjon med duodenorafi (sy igjen hullet) og legge oment over
(tegmentering)
Ved operasjon av hull på duodenum skal alltid sårkantene biopseres med tanke på malignitet
Behandlingen er endoskopisk ved å tette defekten innenfra med vevslim
000016005514331dd2
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42
I hvilken del av hjertesyklus finner vi venstre ventrikkels isovolumetriske kontraksjonsfase ?
A
B
C
D

I tidsrommet mellom aortaklaffenes lukning og mitralklaffenes åpning.
I tidsrommet mellom aortaklaffenes åpning og lukning
I tidsrommet mellom mitralklaffenes lukning og aortaklaffenes åpning
I tidsrommet mellom mitralklaffenes åpning og lukning
000016005514331dd2

43
En kvinne på 34 år kommer til deg som fastlege på grunn av lave ryggsmerter uten utstråling som har
vart i 2 uker. Hun trener vanligvis 2 ganger pr uke og har aldri vært sykemeldt tidligere. Du finner ingen
nevrologiske utfall eller andre spesifikke funn ved undersøkelse. Hun lurer på om det bør tas et MR av
ryggen for å finne ut hva som er galt.
Hva vil du anbefale?
A
B
C
D

Henvisning til MR er ikke indisert så tidlig i forløpet siden hun er såpass ung og det ikke er risiko
for kreftsykdom
Henvisning til MR er ikke indisert så tidlig i forløpet siden det ikke er noen røde flagg eller tegn til
radikulopati i sykehistorien
Henvise til MR for å berolige pasienten
Henvise til MR for å utelukke alvorlig sykdom
000016005514331dd2

44
En 78 år gammel mann med kjent abdominalt aorta aneurisme (AAA) og hypertensjon, men ellers
frisk, er henvist til kirurgisk poliklinikk fra fastlege for en 3-4 cm stor kul i h.lyske. Han har ingen plager
fra dette og kulen forsvinner når pasienten legger seg ned. Du mistenker et lyskebrokk.
Hvilket utsagn er mest korrekt?
A
B
C
D

Dette skal kartlegges med CT for å bekrefte diagnose før vi tar stilling til operasjonstype.
Pasient kan beroliges med at han ikke trenger operasjon for dette så lenge han ikke har noen
plager fra det
Han skal søkes til snarlig operasjon uavhengig av symptom, for å forebygge inneklemt tarm
(incarcerasjon)
Pasienten er for gammel for operasjon av lyskebrokk. Hvis han får aktivitetsrelaterte plager rådes
han til heller å tilpasse aktivitetene etter smertene
000016005514331dd2

45
En 52 år gammel kvinne er undersøkt med CT koronar angiografi for brytssmerter. CT undersøkelsen
har vist lette veggforandringer perifert i Cx, men ingen signifikante stenoser. Hun bruker allerede et
statin mot hyperkolesterolemi.
Hvordan vil du håndtere dette videre?
A
B
C
D

Henvise til stressekkokardiografi.
Gi henne livsstilsråd og la henne fortsette med statinbehandling som hun allerede står på.
Henvise til arbeids-EKG.
Henvise til invasiv koronar angiografi for å forsikre om at det ikke er signifikante stenoser
000016005514331dd2

46
En 42 år gammel tidligere frisk mann oppsøker deg på legekontoret for hjelp, han har de siste to ukene
hatt intense smerter i lumbalryggen og venstre underekstremitet. De siste dagene har det tilkommet
gangvansker. Ved klinisk undersøkelse finner du parese for dorsalmosjon venstre ankel.
Hva er mest sannynlig årsaken?
A
B
C
D

Venstresidig akillesseneruptur
Skade på nervus peroneus venstre side
Akutt lumbago med avvergereaksjon
Prolaps med affeksjon av venstre sides L5 nerverot
000016005514331dd2
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47
En 55 år gammel mann oppsøker deg på legekontoret på grunn av økende plager med hevelse i
begge bein, etter hvert har han opplevd vansker med å få på seg sine sko. EKG er normalt.
Hvilken laboratorieprøve er best egnet til å avkrefte mistanke om hjertesvikt?
A
B
C
D

Plasma NT-proBNP
Plasma albumin
Plasma fritt thyroksin
Plasma kreatinin
000016005514331dd2

48
Trening var beskyttende mot depresjon i en randomisert kontrollert studie (p=0.01).
Hva er korrekt for begrepet p-verdi?
A
B
C
D

P-verdi gir direkte informasjon bare om presisjon
P-verdi gir direkte informasjon bare om styrken til assosiasjonen
P-verdi gir direkte informasjon både om styrken til assosiasjonen og om presisjonen
P-verdien er påvirket av både styrken og presisjonen til assosiasjonen og gir oss derfor ikke
direkte informasjon om noen av disse
000016005514331dd2

49
En 45 år gammel kvinne ble innlagt avdeling for hjerneslag etter plutselig innsettende lammelser i
venstre arm og bein. Det ble påvist et infarkt i høyre hjernehemisfæren med CT caput. Til tross for det
ble pasienten utskrevet direkte til hjemmet etter 7 dager. 3 dager etter hjemkomst kontakter hun
fastlegen, fordi hun ønsker hjelp av hjemmesykepleie, rehabilitering på dagbasis og flere hjelpemidler i
hjemmet. Hun ønsker også kontakt med NAV, da målet er tilbakeføring til jobb på sikt.
Hva er mest til hinder for en helhetlig oppfølging for denne pasienten?
A
B
C
D

Pasientens funksjonsnivå og behov for hjelp og rehabiliterende tiltak er ikke formidlet videre til
neste behandlingsnivå.
Pasienten fikk ikke tilbud om opphold og trening på rehabiliteringsinstitusjon før hjemreise.
Pasienten er utskrevet fra sykehus for tidlig og kunne ha oppnådd større grad av bedring før
hjemreise.
Pasienten er utålmodig. Helsevesenet jobber ikke så raskt, og 3 dager er for kort tid.
000016005514331dd2

50
Som fastlege får du telefon fra en bekymret pasient: Han har funnet fram til en randomisert kontrollert
studie som viser at medikament du nettopp har satt ham på, gir økt langtidsrisiko for leverskade.
Studien varte i 8 år og omfattet 2500 personer som fikk medikamentet og 2500 som fikk placebo.
Insidensen av leverskade var 12 per 10 000 personår blant dem som fikk medikamentet, og 2 per 10
000 personår blant dem som fikk placebo.
Hvor stor økning i insidensen av leverskade gav medikamentet?
A
B
C
D

10 ekstra tilfeller ved 8 års behandling av 2500 personer
Økning i insidensandelen av leverskade på 0,10
10% flere tilfeller av leverskade
1 ekstra tilfelle av leverskade per 1000 personer per år
000016005514331dd2

51
Kvinne på 42 år har meislet på en gammel smijernsport. Hun har ruskfølelse på venstre øye og
oppsøker deg på legekontoret. Du finner ikke noe fremmedlegeme, men øyet er lett injisert. Det er ikke
puss i øyekroken.
Hva er det riktig å gjøre?
A
B
C
D

Avvente uten ytterligere tiltak. Hun kan ta kontakt ved forverring.
Dilatere og se etter fremmedelegeme inne i øyet og henvise til øyeblikkelig hjelp CT samme dag.
Dilatere og se etter fremmedlegeme i øyet. Ingen behandling om du ikke ser noe
fremmedlegeme.
Hun kan bruke Kloramfenikol øyesalve x 3 i noen dager og ta kontakt ved forverring.
000016005514331dd2
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52
En diagnostisk test for en sykdom har spesifisitet 70%.
Hva betyr det?
A
B
C
D

Sannsynligheten for at pasienten har sykdommen dersom testresultatet er positivt, er 70%
Sannsynligheten for at pasienten har sykdommen dersom testresultatet er negativt, er 70%
Sannsynligheten for positivt testresultat dersom pasienten har sykdommen, er 70%
Sannsynligheten for negativt testresultat dersom pasienten ikke har sykdommen, er 70%
000016005514331dd2

53
En 32år gammel gravid kvinne henvises til sykehus med mistanke om lungeemboli (LE) grunnet et par
uker med stikkende smerter i brystet og følelse av tungpust. Ingen spesiell sykdom, traume eller
foranledning, og hun fremstår engstelig. Undersøkelse: normal BT, Puls, RR, og afebril. D-dimer
negativ. Arteriell blodgass (romluft) viser normale verdier.
Hva er anbefalt utredning i dette tilfellet?
A
B
C
D

Rekvirere CT lungearterier, da det vil gi god anledning for diagnostikk av LE og
differensialdiagnoser
Rekvirere ventilasjon-perfusjonsscintegrafi som LE diagnostikk av lungene
Avslutte utredningen for LE, utrede alternativ årsak til symptomer og funn
Utføre ultralyd av vener i underekstremiteter som alternativ LE diagnostikk
000016005514331dd2

54
En 20 år gammel mann kommer til astmakontroll hos fastlegen. Han forteller at han får astmatisk
besvær i kontakt med katt. Det blir tatt en blodprøve med differensialtelling av hvite blodlegemer.
Hvilket blodprøvesvar er mest sannsynlig hos denne pasienten?
A
B
C
D

Økt antall nøytrofile granulocytter
Økt antall monocytter
Økt antall eosinofile granulocytter
Økt antall lymfocytter
000016005514331dd2

55
En vanlig benyttet kreftmarkør er alfa føtoprotein (AFP) i serum.
Ved hvilke kreftformer er denne mest benyttet for monitorering av sykdomsutvikling?
A
B
C
D

brystkreft (cancer mamma)
primær leverkreft (hepatocellulært carcinom)
kreft i magesekk (cancer ventriculi)
lungekreft (cancer pulm)
000016005514331dd2
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56
Kvinne, 66 år kommer til fastlegen. I vel 1 uke har hun følt noe hjertebank og hun blir mer tungpustet
enn vanlig når hun går opp to trapper. Hun har ikke ortopné. Hun beskriver det som et ubehag i brystet
og er urolig på grunn av dette. Hun har ikke hatt brystsmerter. Ikke kjent hjertesykdom fra tidligere. Ved
undersøkelse har hun BT 148/90, puls 96/min, uregelmessig. Det er ikke perifere ødemer og ingen
halsvenestuvning. Det er ingen bilyd over hjertet og ingen fremmedlyder over lungene. EKG viser
atrieflimmer. Hun har CHA2DS2-Vasc skår 3. Det startes utredning for eventuell bakenforliggende
årsak til hennes atrieflimmer.
Hvilke øvrige tiltak er anbefalt i denne situasjonen?
A
B
C
D

Starte antitrombotisk behandling med acetylsalisylsyre og henvise pasienten til poliklinisk
vurdering med ekkokardiografi og evt. elektrokonvertering
Starte antikoagulasjon med direktevirkende antikoagulasjonsmiddel og betablokker for å redusere
frekvensen, avtale kontroll om 1 uke.
Starte antikoagulasjon med direktevirkende antikoagulasjonsmiddel, betablokker for å redusere
frekvensen og henvise pasienten til poliklinisk vurdering med ekkokardiografi og evt.
elektrokonvertering
Starte antikoagulasjon med direktevirkende antikoagulasjonsmiddel og henvise pasienten til
poliklinisk vurdering med ekkokardiografi og evt. elektrokonvertering
000016005514331dd2

57
Du er ny fastlege for en mann på 69 år. Du ser at han har mange helseplager og vil bruke WHOs
klassifikasjon ICF (International Classification of Function) i kartleggingen av hans funksjon. Fra
hjemmesykepleier vet du allerede at han er storrøyker og har blitt veldig passiv de siste årene. Han
har et par kamerater som henter ham og tar ham med på bridge en dag pr uke. Ellers kommer han seg
sjelden ut siden han bor avsides og ikke kan kjøre bil mer av helsemessige grunner. Det praktiske inne
går fint, han er helt selvhjulpen.
Hvilke områder av ICF har du nå fått informasjon om?
A
B
C
D

Kroppsstuktur og -funksjon, aktivitet, personlige faktorer og miljøfaktorer.
Aktivitet, deltakelse, personlige faktorer og miljøfaktorer.
Kroppsstuktur og -funksjon, aktivitet, deltakelse og miljøfaktorer.
Kroppsstuktur og -funksjon, deltakelse, personlige faktorer og miljøfaktorer.
000016005514331dd2

58
En ellers frisk kvinne i 50 årene har hatt litt blod med avføringen de siste månedene. Fastlegen har
påvist positiv hemofec-prøve. Han har henvist henne til kirurgisk poliklinikk for utredning. Ved
anorectoscopi påviser du to indre hemorroider, og forøvrig er det normale forhold i rectum og anus.
Hva vil være beste strategi for henne?
A
B
C
D

Henvise henne til coloscopi.
Strikkligering av hemorroidene og kontroll om tre måneder.
Henvise henne til CT abdomen
Gastroduodenoscopi
000016005514331dd2

59
Du får besøk på allmennlegekontoret av en pasient på 78 år som har blitt skjev i ansiktet. Ved klinisk
undersøkelse finner du en mindre kul under øret som du antar er en svulst i ørespyttkjertelen. Du
vurderer nå om pasienten har hatt et slagtilfelle som krever hurtig behandling eller om skjevheten
skyldes svulsten i kjertelen.
Hvordan skiller du disse to?
A
B
C
D

Svulst i ørespyttkjertelen kan gi lammelse i øvre del av ansiktet mens hjerneslag kan gi lammelse
nedre del avansiktet
Svulst i ørespyttkjertelen kan gi lammelse i nedre del av ansiktet mens hjerneslag kan gi
lammelse i hele ansiktet
Svulst i ørespyttkjertelen kan gi lammelse i hele ansiktet mens hjerneslag kan gi lammelse i nedre
del av ansiktet
Svulst i ørespyttkjertelen kan gi lammelse i hele ansiktet mens hjerneslag kan gi lammelse i øvre
del av ansiktet
000016005514331dd2

-15-

60
En pasient oppsøker deg på allmennlegekontoret med et ensidig og smertefullt rødt øye. Pasienten
har på seg solbriller på venteværelset. Pupillen er miotisk og smerten lindres ikke ved bruk av
oxibuprocaindråper.
Hva er den mest sannsynlige diagnosen?
A
B
C
D

Keratokonjunktivitis sicca
Keratitt
Iridocyclitt
Akutt trangvinkelglaukom
000016005514331dd2

61
Hjernetumorer behandles gjerne med en kombinasjon av kirurgi, stråleterapi og cytostatika. Et problem
ved strålebehandling er at det etter behandling kan være vanskelig å skille strålenekrose fra et
tumorresidiv med MR.
Hvilken MR-avbildning kan gi informasjon om patofysiologien til slike forandringer og som kan
bidra til å skille residiv fra strålenekrose?
A
B
C
D

Kontrastforsterket T1
FLAIR
MR-perfusjon
T2
000016005514331dd2

62
En 60 år gammel mann kommer til innleggelse på nevrologisk avdeling. Ved undersøkelse finner du at
han har asymmetriske pareser i alle fire ekstremiteter, atrofi av høyre lår og høyre overarm,
fasciculasjoner i alle fire ekstremiteter, spastisitet i begge underekstremiteter og livlige dype
senereflekser. Plantarrefleksene er indifferente.
Hvilke av funnene peker på at han har perifere pareser?
A
B
C
D

Spastisitet og livlige dype senereflekser
Spastisitet og fasciculasjoner
Fasciculasjoner og muskelatrofi
Atrofi og livlige dype senereflekser
000016005514331dd2

63
Som allmennlege har du en pasient som er frisk etter en infeksiøs gastroenteritt. Det ble påvist
Salmonella enteritidis i faeces i akuttfasen.
Han jobber som kokk på et aldershjem og lurer på når han kan komme tilbake i jobb?
A
B
C
D

Han kan begynne i jobb umiddelbart så lenge diaren har stoppet opp.
Han skal være sykmeldt i 1 måned etter at diaren har stoppet opp.
Han skal minst ha 3 negative avføringsprøver før han returnerer til jobb.
Han skal behandles i 1 uke med Ciproxin tabletter før han begynner på jobb
000016005514331dd2

64
En 62 år gammel mann blir lagt inn med akutt hodepine, svimmelhet og oppkast. CT viser en stor
parenchymblødning i høyre cerebellarhemisphære. Et halvt døgn etter innkomst faller Glasgow Coma
Scale fra 15 til 10. Du har hørt at to randomiserte studier ikke har vist effekt av kirurgi ved spontane
hjerneparenchymblødninger.
Bør han likevel henvises med tanke på nevrokirurgi?
A
B
C
D

Ja, du bør stole mer på klinisk erfaring enn randomiserte studier.
Nei, kortikosteroider kan gis som ødemsenkende behandling slik at man unngår kirurgi
Nei. Man bør praktisere kunnskapsbasert medisin. I og med at to randomiserte studier ikke har
vist effekt er det hensiktsløst å operere denne pasienten.
Ja, dette er en vital indikasjon og slike pasienter ble ikke inkludert i de randomiserte studiene
000016005514331dd2
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65
I akuttmottaket har du nettopp fått svar på en blodgassprøve du har tatt. Denne viser blant annet:
Målt verdi

Referanseverdier

pH

7,39

7.35-7.45

pCO2

8,1 kPa

pCO2 4.6-6.4 kPa

BE
22 mmol/l
Hvilken av disse tilstandene passer dette funnet best med?
A
B
C
D

BE -3-+3 mmol/l

KOLS med kronisk respirasjonssvikt type 2
Hyppig oppkast siste døgn
Lobær pneumoni hos tidligere lungefrisk
Vandig omfattende diaré siste 2-3 dager
000016005514331dd2

66
I akuttmottaket har du nettopp fått svar på en blodgassprøve du har tatt. Denne viser blant annet:

pH

Målt verdi

Referanseverdier

7,55

7.35-7.45

pCO2
2,8 kPa
Hvilken av disse tilstandene passer dette funnet best med?
A
B
C
D

4.6-6.4 kPa

Hyperventilering
Vandig omfattende diaré siste 2-3 dager
KOLS med kronisk respirasjonssvikt type 2
Hyppig oppkast siste døgn
000016005514331dd2

67
En 21 år gammel kvinne kommer til deg på allmenlegekontoret med pulserende smerter i hodet. Hun
beskriver smerten som moderat til sterk og kan huske å ha hatt 5 anfall siden hun flyttet hjemmefra.
Anfallene har varer i flere timer, og gjerne én hel dag. Hun blir kvalm og holder seg helst i ro for å
lindre plagene.
Hvilken hodepinediagnose samsvarer best med anamnesen?
A
B
C
D

Migrene
Klasehodepine
Tensjonshodepine
Medikamentoverforbrukshodepine
000016005514331dd2

68
En 35 år gammel pasient med kjent Morbus Crohn legges inn på sykehus med akutt abdomen. Det blir
tatt et røntgen oversikt abdomen:
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Hva er den mest sannsynlige årsaken til smertene?
A
B
C
D

Et tarmsegment med stenose har forårsaket mekanisk ileus
Et inflammert tarmsegment har perforert
Primær skleroserende cholangitt
Det har utviklet seg en abscess i et tarmsegment i høyre fossa
000016005514331dd2

69
En 25 år gammel mannlig student sykler til forelesning en kald høstdag da han sklir og stuper fram
over sykkelstyret. Han har kortvarig bevissthetstap (<1 min) og kommer 30 min senere til legevakta der
du som LIS1 finner bl.a at han har GCS-skår 15 og ingen andre skader. De reviderte skandinaviske
retningslinjene (fra 2013) for håndtering av slike pasienter er nettopp innført på legevakta der du
jobber. Du vet derfor at du kan ta en blodprøve istedenfor CT caput hos denne pasienten.
Hvilken biomarkør i blod kan avgjøre videre håndtering av denne pasienten?
A
B
C
D

NSE (neuronspesifikk enolase)
Tau protein
GFAP (Glial fibrillary acidic protein)
S100B (calcium-bindende protein B)
000016005514331dd2

70
Ved henvisning til bildeundersøkelse er det viktig at den som henviser har skrevet en kort og konsis
problemstilling med relevante opplysninger.
Hvilke opplysninger er viktigst for dette?
A
B
C
D

Sykehistorie og kliniske funn
Naturlige funksjoner og yrke
Alder og medikamenter
Sosial status og tidligere sykdommer
000016005514331dd2
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71
En 69 år gammel mann kommer sammen med ektefellen til deg som fastlege på grunn av at pasienten
de siste årene enkelte ganger har hatt urolig nattesøvn. Han kan fekte og slå rundt seg. På spørsmål
har han forklart at han har drømt at han var utsatt for angrep eller forfølgelse. Han har ved en
anledning slått ektefellen i forbindelse med en slik episode. Han har i tillegg søvnighet på dagtid, er
noe mindre engasjert enn tidligere og har ved et par anledninger sett syner, ifølge ektefellen. Han er
tidligere frisk og velfungerende.
Hvilken tilstand er det mest sannsynlig at forårsaker pasientens symptomer?
A
B
C
D

Lewylegemedemens
Psykotisk gjennombrudd
Narkolepsi
Obstruktiv søvnapné
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En ung mann på 19 år oppsøker deg på almennlegekontoret i slutten av mai. Han forteller at han snart
har eksamen og at han er mye trett. Videre forteller han at det klør i øyne og nese samt at han hele
tiden må snyte seg og rense nesen for blankt sekret. Ved inspeksjon sees rød konjunktiva og hovne
slimhinner i nesen. Du mistenker bjørkepollen som årsak til hans allergi.
Hvilke tiltak iverksetter du?
A
B
C
D

Antihistamin tabletter
Henvise til ØNH for prikktest
Lokale antihistaminer til øyne og nese
Antihistamin tabletter, lokale antihistaminer til øyne, og kombinasjonspreparat av lokale
antihistaminer og glukokortikoider til nese
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En 45 år gammel kvinne kommer inn på nevrologisk avdeling med smerter i nakken bilateralt og
utstråling til venstre arm. Ved undersøkelse finner vakthavende lege svekket kraft for albueekstensjon
grad 4 og svekket tricepssenerefleks. Det er ingen sensoriske utfall. Det er ingen forverring ved
anstrengelse. Pasienten er storrøyker.
Hva er mest sannsynlige diagnose?
A
B
C
D

Prolaps C6/C7
Hjerteinfarkt
Tennisalbue
Plexusnevritt
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En 28 år gammel kvinne har nylig har vært til en kneoperasjon. Hun henvises av fastlege til deg som
turnuslege i akuttmottak pga 1 uke med tyngdefølelse i venstre underekstremitet ledsaget av lett
hevelse i leggen og ubehag. Hun er ellers frisk, men bruker P-piller. Hurtigtest for D-dimer er 3,4 mG/L
(normalt < 0,5 mG/L) og forenklet Well’s score gir 2 poeng.
Hvilken bildediagnostisk utredning henviser du pasienten til først?
A
B
C
D

MR Underekstremiteter
Ultralyd av underekstremiteter
Ultralyd av vena cava inferior
CT Thorax/Abdomen/Underekstremiteter med kontrast i venøs fase
000016005514331dd2

-19-

75
En 49 år gammel kvinne går til deg som primærlege med hodepineplager. Hun har nå ført
hodepinedagbok og du ser at hun har hatt hodepine henholdsvis 18, 23 og 21 dager de siste 3
måneder. Vanligvis klarer hun å være på jobb fordi hun oftest har de verste anfallene i helgene, men
så mye som 3-5 dager i måneden har hun likevel sykefravær på grunn av hodepinen. Hun blir da
kvalm, har dunkende smerte i hele hodet som varer det meste av dagen, hun vil helst ligge og hun blir
verre bare hun må opp av senga. Hun har ikke hatt synsforstyrrelser eller nummenhet, men kan bli litt
rød på øynene disse dagene. De øvrige dagene har hun mildere mer pressende hodepine, men hun
klarer da å fungere. Hun har prøvd triptaner, men synes effekten er relativt dårlig og hun merker
kroppslig ubehag av dem. Det hun synes er best er Paralgin forte eller naproxen tabletter, noe hun tar
de fleste dagene med hodepine. For ett år siden prøvde hun å slutte med alle smertestillende
medisiner. Hun var da sykmeldt, hadde noe mindre hodepine etter en stund, men etter 2 måneder gav
hun opp dette fordi hun ikke klarte å fungere særlig bra uten medisiner.
Hvilken eller hvilke diagnose(r) er det riktig å gi her?
A
B
C
D

Medikamentoverforbrukshodepine
Migrene og spenningshodepine
Kronisk migrene og medikamentoverforbrukshodepine
Migrene uten aura
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En 27 år gammel mannlig asylsøker fra Syria henvises til sykehuspoliklinikken på grunn av flere
måneders hoste. Det tas ekspektoratprøve til undersøkelse blant annet tuberkulose, med følgende
resultat:
Analyse

Svar

Mikroskopi for syrefaste staver

Negativ

PCR for M. tuberculosis

Negativ

Referanseområde

Dyrkning for M.tuberculosis
Besvares senere
Hvordan bør dette resultatet tolkes?
A
B
C
D

Tuberkulose kan ikke utelukkes, og vurdering av smittsomhet må vente til en ser om bakterien
påvises ved dyrkning
Tuberkulose kan ikke utelukkes, men pasienten er lite smittsom fordi mikroskopi er negativ
Tuberkulose er fortsatt sannsynlig da det finnes varianter av bakterien som kun kan påvises ved
dyrkning
Tuberkulose kan utelukkes, da PCR-analyse er mer en sensitiv undersøkelse enn dyrkning og
mikroskopi
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En metode kalt interferon gamma release assay (IGRA) benyttes til diagnostikk av latent tuberkulose.
Hva er prinsippet for denne metoden?
A
B
C
D

Infeksjon med M. tuberculosis induserer sekresjon av interferon gamma fra sensibiliserte
makrofager og monocytter
Infeksjon med M. tuberculosis induserer granulomdannelse med makrofager, som skiller ut
interferon gamma
Spesifikke M. tuberculosis antigener stimulerer sensibiliserte T-lymfocytter hos personer som
tidligere har vært infisert med denne bakterien til å skille ut interferon gamma
Tidligere infeksjon med M. tuberculosis infeksjon har indusert dannelse av spesifikke IgGantistoffer, som når en tilstetter M.tuberculosis-antigener sammen vil indusere T-lymfocytter til å
skille interferon gamma
000016005514331dd2
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Du behandler en pasient med terbinafin tabletter på grunn av et gjenstridig tilfelle av neglesopp.
Pasienten har vært på legevakten på grunn av akutte ryggsmerter og fått forskrevet et kodein-preparat
mot ryggsmertene. Du husker at kodein må omdannes til en aktiv metabolitt for å utøve sin
smertestillende effekt ved bruk av terapeutiske doser, og at denne aktiveringen kan hemmes i uttalt
grad av terbinafin.
Hvilken metabolitt er det snakk om?
A
B
C
D

Morfin
Monoacetylmorfin
Acetylkodein
Etylmorfin
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En 40 år gammel mann ble operert med Whipples for ca. pancreas for 3 måneder siden. Han får nå
adjuvant kjemoterapi i form av Folfirinox med 2 ukers tidsintervall. Han plages med kvalme etter kuren.
Høyde 172 cm, vekt 56 kg, BMI 18.9 kg/m2. Habituell vekt har vært 68 kg. Gikk ned 8 kg i forbindelse
med operasjon og frem til start med kjemoterapi. Totalt vekttap er 18 %. Han har et moderat
underskudd av følgende muskler; pektoralis, deltoid, quadriceps og gastrocnemius.
Han spiser små måltider hver tredje time, til sammen 5-6 måltid. Det er tyngre å spise utover
ettermiddag og kveld. Kjenner seg da oppfylt. Uken etter kjemoterapi spiser han lite på grunn av
kvalmen. Uken før behandling er matinntaket normalisert, men han klarer ikke å spise seg opp til vekt
før kur. Han har daglig avføring, denne er voluminøs, avfarget og flyter i doskåla. Han bruker Creon
25000 til alle måltid.
Hva er beste ernæringstiltak til denne pasienten?
A
B
C
D

Titrer opp dosen Creon til avføringen er normalisert
Anbefal fettredusert kost og henvis til klinisk ernæringsfysiolog
Gi intravenøs ernæring SmofKabiven 1600 kcal
Anbefal proteintilskudd for å bygge opp igjen muskelmassen
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En 36 år gammel kvinne gravid i uke 34 kommer til sykehus grunnet smerter på høyre side av 1 døgns
varighet. Hun har temperatur 38,2 grader celsius og CRP 48 mg/l. Du mistenker akutt appendicitt. Du
ønsker ikke å eksponere fosteret for stråling ved en CT-undersøkelse.
Hvilke av følgende modaliteter har høyest sensitivitet for å avdekke appendicitt hos denne
pasienten?
A
B
C
D

Gjennomlysning
Ultralyd
MR
Røntgen
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Hos en 23 år gammel mann med dyspepsi er det rekvirert analyse for antistoffer mot Helicobacter
pylori. Svarrapport fra laboratoriet viser følgende:
Analyse

Svar

Referanseområde

H. pylori IgG-antistoffer
Positiv
Hvordan må dette svaret tolkes?
A
B
C
D

Forenelig med tidligere gjennomgått H.pylori-infeksjon
Forenelig med aktuell H. pylori-infeksjon
Forenelig med aktuell eller tidligere gjennomgått H. pylori-infeksjon
Forenelig med kronisk H. pylori infeksjon
000016005514331dd2
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Behandling av multippel sklerose (MS) med interferon beta har nå en god vitenskapelig
dokumentasjon.
Hva er vanligste bivirkning?
A
B
C
D

Lave trombocyter og blødningstendens
Lave hvite blodceller og infeksjonstendens
Tretthet og forvirring
Feber og muskelsmerter
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Mikrosatellitt-ustabilitet (MSI) er et et fenomen som karakteriserer bestemte krefttyper, og finnes ofte i
kolonkreft. MSI oppstår ved såkalt "slippage" av DNA polymerasen under replikasjon av bestemte
repeterte sekvenser, men kan repareres via en replikasjons-assosiert prosess.
Feil funksjon i hvilken av de følgende DNA-reparasjonsprosessene vil kunne føre
til Mikrosatellitt-ustabilitet?
A
B
C
D

Mismatch-reparasjon (MMR)
Nukleotide-eksisjonsreparasjon (NER)
Eksonuklease-mediert "proofreading" via enten DNA polymerase delta eller DNA polymerase
epsilon
Base-eksisjonsreparasjon (BER)
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En av dine pasienter har syringomyeli (patologisk hulrom midt i ryggmargsubstansen) i cervicaldelen
av medulla spinalis.
Hvilket av følgende symptomer eller utfall er det mest sannsynlig at pasienten har som følge av
syringomyelien?
A
B

Hodepine og nakkesmerter
Nedsatt smerte- og temperatursans i armer og hender

C
D

Svelgvansker og atrofi av m. trapezius, m. sternocleidomastodieus og tungen
Invertert plantarrefleks
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Du har en pasient på kontoret, han har en kul under øret som du mistenker er en svulst i
ørespyttkjertelen. Ved undersøkelsen husker du at en nerve går gjennom denne kjertelen og at denne
kan påvirkes av slike svulster.
Hvilken nerve er det?
A
B
C
D

Nervus lingualis
Nervus abducens
Nervus facialis
Nervus vestibulocochlearis
000016005514331dd2
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Mann (19 år) har nylig fått førerkort og kjører inn i bergvegg på vei hjem fra jobb. Du er legevaktslege i
en liten kommune og er første helsepersonell på skadested etter 20 minutter. Pasienten er da
respiratorisk og sirkulatorisk stabil. Du undersøker med bruk av smertestimulering og finner Glasgow
Coma Scale (GCS)- skår 7.
Hvilke responser har pasienten mest sannsynlig på hver av delundersøkelsene når du
undersøker GCS-skår?
A
B

Pasienten åpner øynene på tiltale, stønner og ekstenderer i overekstremiteter ved
smertestimulering
Pasienten åpner ikke øynene eller gir lyd fra seg, men beveger handa opp til ansiktet (lokaliserer)
ved smertestimulering

C

Pasienten åpner øynene på tiltale, stønner og har fleksjon (avverge) i overekstremitet ved
smertestimulering

D

Pasienten har ingen øyeåpning eller verbal respons, men ekstenderer i overekstremiteter ved
smertestimulering
000016005514331dd2

87
En kvinne på 68 år er på vei til sykehus i ambulanse. Det er mistanke om hjerneslag. Du er turnuslege
i akuttmottak og får høre at pasienten fikk lammelser i venstre arm og venstre ansiktshalvdel for 1 time
siden og hadde hodepine og svimmelhet. Da ambulansen kom frem til henne, var hun preget av
hodepine og sa at hun følte seg svimmel. I løpet av den siste halvtimen i ambulansen har hun blitt
somnolent og har kastet opp flere ganger.
Hvilken årsak til hjerneslag er mest sannsynlig ut fra symptomene?
A
B
C
D

Pareser i venstre arm og ansiktshalvdel tyder på hjerneinfarkt som årsak
Pareser i venstre arm og ansiktshalvdel tyder på hjerneblødning som årsak
Redusert bevissthet, hodepine og kvalme tyder på hjerneinfarkt som årsak
Redusert bevissthet og kvalme tyder på hjerneblødning som årsak
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Som sykehjemslege går du inn til en 68 år gammel mann, som forteller at han plages av sjenerende
skjelving. Du oppdager ikke noe unormalt når han ligger i sengen. Når han setter seg opp begynner
imidlertid hodet å riste, og når han holder armene utstrakt fremfor seg begynner også disse å riste.
Hvilken tilstand er mannens skjelvinger mest forenelig med?
A
B
C

Cerebellær tremor
Essensiell tremor
Parkinsons sykdom
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En 52 år gammel mann besøker deg på allmenlegekontoret. Hans far har nylig fått hjerneslag, og
sønnen lurer nå på hva han kan gjøre for å forhindre at det samme skjer med han. Han er moderat
overvektig med BMI på 28 og forklarer at han røyker 2 pakker sigaretter i uken, drikker om lag 10
enheter alkohol i uken, men går en lang kveldstur stort sett hver dag. Pasienten vil gjerne redusere
risikoen for slag, men er bare villig til å starte med ett tiltak.
Hvilket tiltak vil du anbefale?
A

Røykeslutt

B
C

Oppstart med Albyl-E.
Gå ned i vekt

D

Alkoholavholdenhet
000016005514331dd2
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Anslagsvis 15 % av pasienter med amyotrofisk lateralsklerose utvikler demens.
Hvilken demenstype er det snakk om?
A
B
C
D

Vaskulær demens
Alzheimers sykdom
Frontotemporallappsdegenerasjon
Lewy body demens
000016005514331dd2
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Hvilken beskrivelse av begrepet sarkopeni er mest korrekt?
A
B
C
D

Progressivt tap av fettmasse
Progressivt tap av skjelettmuskulatur
Progressiv generell avmagring
Progressivt tap av fettmasse og skjelettmuskulatur
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Det blir tatt CT av en 68 år gammel mann med pluttselig oppstått homonymt synsfeltutfall. På CTangiografi blir det funnet okklusjon av en stor hjernearterie.
Hvilken hjernearterie har mest sannsynlig blitt okkludert?
A
B
C
D

Arteria cerebelli inferior posterior
Arteria cerebri posterior
Arteria cerebri media
Arteria cerebri anterior
000016005514331dd2

93
Du har en pasient på allmennlegekontoret som har vært hes i over 4 uker og du gjør en indirekte
laryngoskopi. Da ser du at det ene stemmebåndet ikke beveger seg.
Hvilken nerve er det da som er påvirket?
A
B
C
D

Nervus phrenicus
Nervus hypoglossus
Nervus laryngeus recurrens
Nervus facialis
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Motornevronsykdom er en nevrodegenerativ lidelse der enkelte typer av nevroner dør før de andre.
Hvilken del eller hvilke deler av nervesystemet er affisert?
A
B
C
D

I medulla spinalis er det både nevroner i forhornet og i bakstrengen som degenererer
Bare nevroner i hjernestammen og forhornet i medulla spinalis degenererer
Nevroner både i frontallappen, hjernestammen og forhornet degenererer
Det er bare nevroner i forhornet i medulla spinalis som degenererer
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Hvilken av følgende kliniske tester av vestibularisfunksjonen forventes patologisk ved
krystallsyken (BPPV)?
A
B
C
D

Head-impuls test.
Test of skew (cover-uncover test).
Dix-Hallpikes test.
Testing av nystagmus med hodet i ro.
000016005514331dd2
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Klasse III-antiarytmika utøver sin effekt ved å blokkere spenningsstyrte kaliumkanaler.
Hvordan blir kardiomyocyttenes aksjonspotensial påvirket ved å blokkere disse
kaliumkanalene?
(bilde viser aksjonspotensialet til en normal kardiomyocytt)

A
B
C
D

Den initiale repolariseringen i fase 1 blir kraftigere
Fase 2 blir kortere
Depolariseringen i fase 0 går langsommere
Fase 3 blir lengre
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En mann på 79 år med atrieflimmer og tidligere hjerteinfarkt bruker bl.a. følgende legemidler:
Digoksin (et digitalispreparat), glyseroltrinitrat i plasterform (langtidsvirkende nitrat), rivaroksaban (en
antikoagulant) og simvastatin (et statin). Han begynte på en antibiotikakur (erytromycin, et
makrolid) for en uke siden på grunn av en langvarig bronkitt. Han har nå utviklet sterke muskelsmerter
og akutt nyresvikt.
Hvilke legemidler har i kombinasjon mest sannsynlig forårsaket dette?
A
B
C
D

Erytromycin og glyseroltrinitrat
Erytromycin og simvastatin
Erytromycin og rivaroksaban
Erytromycin og digoksin
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Etter terapeutisk bruk av paracetamol metaboliseres en liten del av inntatt dose via cytokrom P450systemet.
Hva heter det sentrale isoenzymet i denne metabolismeveien?
A
B
C
D

CYP2E1
CYP2D6
CYP3A4
CYP2C9
000016005514331dd2
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Pantoprazol er et legemiddel som brukes ved gastrointestinal refluks.
Hva er virkningsmekanismen for dette midlet?
A
B
C
D

Bedre funksjonen til den gastroøsofageale sfinkteren
Hemme protonpumpen (H+/K+-ATP-ase)
Blokkere histamin H2-reseptorer
Stimulere prostaglandinreseptorer
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En pasient forteller deg at han opplever dårlig effekt av tramadol.
Hvilken av følgende mekanismer er en mulig årsak til dette?
A
B
C
D

Pasienten er en langsom omsetter via CYP 2D6
Pasienten er en ultrarask omsetter via CYP 2C19
Pasienten er en ultrarask omsetter via CYP 2D6
Pasienten er en langsom omsetter via CYP 2C19
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En 70 år gammel mann med hjertesykdom bruker Albyl E og kommer til gastroskopi grunnet lett
anemi. Ved gastroskopi med biopsitaking finner man inflammasjon og atrofisk slimhinne i biopsier fra
corpus og fundus ventriculi, men ikke tegn til sykdom i biopsier fra antrum. Ved blodprøveutredning
finner man B12-mangelanemi og betydelig forhøyet gastrinnivå 580 pM (normalområdet < 60pM).
Hvilken årsak til gastritt passer best med anamnese og funn?
A
B
C
D

Langvarig bruk av Albyl E
Helicobacter pylori
MALT-lymfom
Autoimmun gastritt
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Et 6 uker gammelt barn født av en hepatitt C positiv mor er til kontroll for virussmitte. Blodprøvene
viser at barnet er anti-HCV positiv og HCV-RNA negativ.
Hvordan skal man tolke dette blodprøvesvaret?
A
B
C
D

Barnet er smittet og vil sannsynlig bli kronisk bærer.
Barnet har bekjempet viruset og utviklet immunitet.
Man kan ikke avgjøre hvorvidt barnet er infisert eller ikke.
Barnet har morens antistoffer i blodet og er dermed beskyttet mot smitte.
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En mann på 37 år har en søster med cøliaki, og han tar nå kontakt med deg fordi han føler seg slapp
og trett og har merket at avføringen har blitt annerledes. Toalettet blir ikke rent lenger når han trekker
ned, og han må hele tiden bruke dobørsten for å rengjøre toalettskålen.
Hva er det første du vil gjøre med tanke på å diagnostisere cøliaki hos ham?
A
B
C
D

Ta avføringsprøve for undersøkelse på kalprotektin
Ta blodprøve for undersøkelse på IgA anti-vevstransglutaminase
Henvise til gastroskopi med biopsier fra duodenum
Ta blodprøve for å undersøke om pasienten er HLA-DQ2 eller HLA-DQ8 positiv
000016005514331dd2
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En 82 år gammel kvinne innlegges akutt etter å ha kastet opp noe som ser ut som gammelt blod. Hun
har atrieflimmer, har tidligere hatt hjerteinfarkt og bruker Albyl-E og Marevan. Ved ankomst mottak er
hun hypotensiv men er ikke lenger kvalm.
Hva er mest korrekt å gjøre først?
A
B
C

Pasienten bør først undersøkes med blødnings CT for å avklare på hvilket nivå i GI
tractus blødningskilden er.
Sende pasienten til akutt gastroskopi
Pasienten bør først stabiliseres på en overvåkningsenhet
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En 87 år gammel kvinne oppsøker fastlegen da hun føler seg sliten og i dårlig form. Hun har kjent
atrieflimmer og hjertesvikt og bruker Marevan. INR har vært stabil i terapeutisk område. Hun har ingen
symptomer for øvrig. Blodprøver viser Hb 7,2 og ved rektal explorasjon er avføringen positiv på blod.
Hva er mest korrekt?
A
B
C
D

Henvise pasienten til poliklinisk koloskopi
Legge pasienten inn i sykehus som ø.hjelp til videre utredning
Henvise pasienten til poliklinisk gastroskopi
Bestille utvidet blodprøvestatus for karakterisering av anemi
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Vi kan skille mellom to store grupper av kreftrelevante gener, tumorsuppressorgener (som beskytter
mot kreftutvikling) og protoonkogener (som kan bidra til kreftutvikling om de endrer egenskaper).
Ett av genene nedenfor er et tumorsuppressorgen. Hvilket?
A
B
C
D

CCND1 (navnet på genet som koder for syklin-D1)
Abl
tp53 (navnet på genet som koder for proteinet p53)
Ras
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Onkoproteiner har ofte endret sammensetning av aminosyrer, men det er heller ikke uvanlig at de har
den samme aminosyrerekkefølgen som det korresponderende protoonkoproteinet.
Hva er den vanligste grunnen til at et protein med normal aminosyresammensetning kan virke
som et onkoprotein?
A
B
C
D

Proteinet kan endre lokalisasjon i cellen og få onkogene egenskaper
Proteinet blir produsert i unormalt stor mengde og virker derfor sterkere enn vanlig
Posttranslasjonelle modifikasjoner som fosforylering kan omdanne et normalt protein til et
onkoprotein
Intracellulære proteiner kan bli eksportert ut av cellen og virke onkogent
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Du har en hes pasient på legekontoret, og ved indirekte laryngoskopi finner du at det det ene
stemmebåndet er urørlig. Du kan ikke utelukke at det er en nerve til stemmebåndet som er påvirket av
en svulst.
Hvilken annen struktur på halsen er det mest nærliggende og undersøke klinisk med henblikk
på en slik nervepåvirkning?
A
B
C
D

Glandula paroyis (ørespyttkjertelen)
Glandula thyroidea (skjoldbruskkjertelen)
Glandula submandibularis (submandibulariskjertelen)
Tungebenet
000016005514331dd2
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En 60 år gammel kvinne kommer til fastlegen da hun har vært litt slapp og sliten de siste ukene. Hun
har hatt flere neseblødninger som har tatt opptil flere timer før de har gått over. Hun har også merket at
urinen har vært mørkere i fargen, men har ellers ikke hatt noen mer spesifikke symptomer. Fastlegen
oppdager imidlertid at hun har enkelte petekkier på armer, lår og truncus. Hun er tidligere frisk og
bruker ingen medikamenter. Du har fått svar på følgende prøver:
Pasient

Referanseområde

Hb

9,8

11,7 – 15,3 g/dL

MCV

94

82 - 98 fL

Ferritin

250

20 – 167 µg/L

Retikulocytter

290

30 – 100 x 109/L

Hemofec
Positiv etter 2 sek.
Negativ
Urinstiks viser: Blod 3+, Leukocytter negativ, Albumin negativ, Nitritt negativ, Glukose negativ. pH 6.
(Referanseområde er «negativ» for alle markører og pH 5-6).
Hvilken type tilstand passer symptomene og funnene best med her?
A
B
C
D

Symptomene passer best med en kvalitativ eller kvantitativ platedefekt
Symptomene passer best med en defekt i fibrinolysen
Symptomene passer best med en kvalitativ eller kvantitativ erytropoiesedefekt
Symptomene passer best med en koagulasjonsdefekt
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Du arbeider som fastlege. En 13 år gammel gutt kommer til konsultasjon sammen med sin far. Han
trener fotball nesten hver dag og aspirerer til kretslaget. De siste ukene har han hatt smerter i nedre
del av korsryggen som gjør at han i liten grad greier å være med på fotballtrening. Han har ingen
andre symptomer og har bare moderate plager når han ikke trener fotball. Ved undersøkelse finner du
ømhet ved palpasjon i nedre del av korsryggen, ellers normale funn.
Hva er den mest sannsynlige diagnosen?
A
B
C
D

Skiveprolaps
Infeksjon i ryggsøylen
Spondylolyse
Morbus Scheuermann
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En 65 år gammel kvinne ligger på sykehus etter å ha fått innsatt en hofteprotese. Tredje postoperative
dag ble du tilkalt etter at pasienten hadde fått plutselig innsettende dyspné, hoste og stikkende
brystsmerter på høyre side. På CT-lungearterier så man fylningsdefekter i en av avgreiningene til
høyre lungearterie. Pasienten ble behandlet lavmolekylært heparin i en uke, og er nå tilsynelatende
frisk. Du skal ta stilling til den videre behandlingen. Pasienten har tidligere vært frisk og har aldri hatt
denne tilstanden tidligere.
Hvordan skal denne pasienten behandles videre?
A
B
C
D

Antikoagulasjon i 3 måneder
Dobbel platehemming i 3 måneder
Antikoagulasjon i minst tre måneder og deretter ny vurdering for antikoagulasjon på ubestemt tid
Livslang platehemmende behandling
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En pasient med kjent kreftsykdom opplever økt blødningstendens. Du tar noen prøver for å utrede:
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Prøvesvar

Normalverdi

Trombocytter

73

145-390 *10^9/L

PT-INR

1,5

0,9-1,2

APTT

49

28-39 sekunder

Antitrombin III

45%

78-125%

D-Dimer

2,5

<0,5 mg/L

Fibrinogen

0,9

1,9-4,2 g/L

Blødningstid

20

5-12 minutt

Hvilken diagnose passer best?
A
B
C
D

Faktor VII-mangel
Idiopatisk trombocytopenisk purpura (ITP)
Disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC)
Faktor VIII-mangel
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En bevisstløs, litt uflidd mann er funnet i en park og ankommer akuttmottaket. Han blir tatt i mot av
medisinsk mottaksteam. Han er normotensiv, tachycard og svært tachypnoisk. Blodgassen viser
alvorlig metabolsk acidose. Du synes situasjonen virker noe mistenkelig. Intensivlegen ønsker at du
bestiller serum osmolalitet og at du passer på at karbamid (urea) blir bestilt i tillegg til de vanlige
innkomst blodprøvene.
Hvorfor ber intensivlegen om dette og hva mistenker intensivlegen?
A
B
C
D

Intensivlegen mistenker opiatoverdose og ønsker å regne ut osmolalt gap.
Intensivlegen mistenker rhabdomyolyse og ønsker å regne ut anion gap
Intensivlegen mistenker metanol- eller etylenglycolforgiftning og ønsker å regne ut osmolalt gap.
Intensivlegen mistenker sepsis og ønsker å regne ut anion gap.
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Lungekreft deles inn i to hovegrupper, småcellet og ikke-småcellet lungekreft.
Hva er de viktigste forskjellene i klinisk bilde mellom de to hovedgruppene?
A
B
C
D

Småcellet lungekreft vokser og sprer seg raskere enn ikke-småcellet lungekreft
Målrettet behandling (targeted therapy) og immunterapi er forbeholdt ikke-småcellet lungekreft
Det er omtrent ingen ikke-røykere som får småcellet lungekreft
Småcellet lungekreft responderer dårligere på cellegift og strålebehandling
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Pasienten er en 45 år gammel kvinne med aktiv brystkreft. Hun har fått økte smerter i korsryggen siste
to måneder. Det foreligger ikke utstrålende smerter. Hun har nylig vært til poliklinisk time etter at det
ble utført MR totalcolumna. Onkologen forteller henne at det foreligger spredning til columna i form av
en lesjon i L2. Denne lesjonen kan forklare hennes smerter.
Hun har selv brukt Paracet 500 mg ved behov inntil x 4 uten særlig effekt.
Hvilken smertebehandling ville du ha startet opp med?
A
B
C
D

Pasienten starter opp med Oxycontin 10 mg x 2, får i tillegg utskrevet Oxynorm 5 mg ved behov.
Hun starter opp med Dolcontin 10 mg x 2, får også utskrevet Morfin 5 mg ved behov.
Pasienten kan øke Paracet til 1 g x 4.
Pasienten fortsette mer Paracet 500 mg x 4, settes opp til strålebehandling 8 Gy x 1.
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Som allmennlege får du en pasient på kontoret som har en mekanisk aortaventil. Han skal kirurgisk
fjerne en visdomstann. Han har hørt at det kan være fare for infeksiøs endokarditt (IE) ved
tannlegebesøk etter at han fikk ny hjerteklaff.
Hvilket av disse rådene vil du gi pasienten om antibiotikaprofylakse før inngrepet?

A
B
C
D

Ikke nødvendig med antibiotika da han ikke er i risikogruppen for IE.
Kun nødvendig med antibiotika hvis inngrepet omfatter infisert vev.
Kun nødvendig med antibiotika hvis han tidligere har hatt IE.
Nødvendig med antibiotika da han er i risikogruppen for IE.
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En 73 år gammel kvinne med kjent KOLS grad III legges inn på sykehus på grunn av akutt
eksacerbasjon. Rtg. thoraks er forenelig med bronkopneumoni. Det tas ekspektorat som ved
mikroskopi av gramfarget preparat bedømmes å være representativt for nedre luftveier. Ved dyrkning
finnes vekst i nærmest renkultur av en type kolonier på sjokoladeagar (se bilde), men bakterien vokser
ikke på blodagar eller MacConkey agar. Ved mikroskopi av gramfarget preparat ses små gramnegative
staver.

Hva er sannsynlig etiologi til denne pasientens pneumoni?
A
B
C
D

Haemophilus influenzae
Streptococcus pneumoniae
Klebsiella pneumoniae
Escherichia coli
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Ved symptomgivende infeksjon ved denne mikroorganismen ses hyppigst influensalignende
symptomer, evt pneumoni. Følgende trekk er karakteristiske:
-obligat intracellulær formering
-viktigste reservoar er storfe, sau og geit
-i opptil ca 2% kan ses et kronisk sykdomsbilde
-smitter via inhalasjon av aerosoler eller støv
Hvilken bakterieart passer dette best med?
A
B
C
D

Chlamydia psittaci
Legionella pneumophila
Francisella tularensis
Coxiella burnetii
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En mann på 83 år med atrieflimmer og tidligere hjerteinfarkt bruker bl.a. følgende legemidler:
Digoksin (et digitalispreparat), glyseroltrinitrat i plasterform (langtidsvirkende nitrat), rivaroksaban (en
antikoagulant) og simvastatin (et statin). Han har utviklet plagsom svimmelhet og ustøhet, som er
spesielt ille hvis han reiser seg fra liggende eller sittende stilling. Han har hatt noen fall på grunn av
dette.
Hvilket legemiddel har mest sannsynlig årsakssammenheng med pasientens falltendens?
A
B
C
D

Simvastatin
Rivaroksaban
Glyseroltrinitrat
Digoksin
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Misoprostol er et prostaglandin som kan brukes forebyggende mot magesår.
Når er det kontraindisert å bruke dette legemidlet?
A
B
C
D

Hos pasienter med nyresvikt
Hos pasienter med forlenget QT-tid i EKG
Hos pasienter som behandles med betablokkere
Hos gravide
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