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En 56 år gammel mann med bikuspid aortaklaff ble utredet for tungpusthet. Det ble påvist en 75%
stenose proksimalt i LAD og en høygradig aortaklaffeinsuffisiens med økt venstre ventrikkel volum.
Hvordan bør pasientens hjertesykdom behandles?
A

PCI av LAD og implantasjon av mekanisk aortaventil noen dager senere.
Pasienten har en klar indikasjon på kirurgi ut ifra alder og funn. Koronarkirurgi kan enklest gjøres
når man opererer for klaffen. Stor risiko for stenttrombose ved kirurgi rett etter PCI.
B X Kombinert kirurgi med LIMA til LAD og implantasjon av mekanisk aortaventil.
Slik skal det gjøres, pasienten har operasjonsindikasjon.
C PCI av LAD og TAVI noen dager senere.
Pasienten har en operasjonsindikasjon og TAVI kan vanligvis ikke gjøres ved aortainsuffisiens.
D Implantasjon av mekanisk aortaventil etterfulgt av PCI av LAD noen dager senere.
Pasienten har en klar indikasjon på kirurgi ut ifra alder og funn. Koronarkirurgi kan enklest gjøres
når man opererer for klaffen. Farlig å gjøre operasjonen uten å adressere koronariskemi.
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En 74 år gammel kvinne har nylig gjennomgått koronarkirurgi for stabil koronar trekar-sykdom. Det ble
lagt LIMA til LAD og to venegraft til første og andre marginalgren og til RDP. Noen uker senere kjenner
hun retrosternalt ubehag ved trappegang og hun kommer til fastlegen fordi plagene har forverret seg
og hun har ubehag også i hvile. Hun er afebril, såret ser fint ut og sternum kjennes stabilt.
Hvordan skal fastlegen håndtere situasjonen?
A

Starter opp oral antikoagulasjon og revurderer effekten 4 uker senere.
Pasienten har tydelige symptomer som passer med residiv angina. Dette bør utredes direkte.
B Henviser pasient til reoperasjon hvor man intraoperativt bestemmer hvilket graft som har sviktet.
Det foreligger mistanke om residiv angina. Det er sjeldent at dette krever reoperasjon. Pasienten
må utredes først.
C X Legger inn pasienten med ønske om koronar angiografi for å undersøke om det foreligger
okkluderte bypassgraft og ev PCI.
Residivangina etter kirurgi bør utredes og ev behandles. Derfor er dette rett alternativ.
D Henviser til CT-thorax for å undersøke om det foreligger mediastinitt eller okkluderte bypassgraft.
Pasienten har ingen kliniske tegn på mediastinitt. CT er ikke en særlig egnet metode for å
diagnostisere mediastinitt.
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En 58 år gammel kvinne med kjent hypertensjon og atrieflimmer har time hos fastlege. Hun opplever
stadig pustevansker om natten og må sette seg opp for å få puste godt. I tillegg har det kommet til
hevelser rundt anklene. EKG viser normofrekvent atrieflimmer og tegn til venstre ventrikkelhypertrofi.
Det tas blodprøver, der NTproBNP måles til 4325 ng/L (referanseområde for kvinner 55-65 år < 287
ng/L) og kreatinin til 72 umol/l (referanseområde for kvinner > 15 år 45-90 umol/l).
Hvilken informasjon gir EKG og NTproBNP i utredning av hjertesvikt hos denne pasienten?
A

EKG viser arytmi uten relasjon til hjertesvikt, tegn til hypertrofi som kan være forbundet med
hjertesvikt, samt uspesifikt forhøyet verdi for NTproBNP.
Atrieflimmer er sterkt forbundet med hjertesvikt. Verdier for NTproBNP på > 2000 ng/L har sterk
positiv prediktiv verdi for hjertesvikt.
B Verken EKG med arytmi og tegn til hypertrofi eller NTproBNP har hos denne pasienten relasjon til
hjertesvikt.
Funn i EKG og blodprøver har klar relasjon til hjertesvikt.
C EKG viser arytmi som kan være forbundet med hjertesvikt, samt tegn til hypertrofi uten relasjon
til hjertesvikt, samtidig som en høy verdi for NTproBNP tilsier hjertesvikt.
Venstre ventrikkelhypertrofi i EKG gir økt sannsynlighet for hjertesvikt.
D X EKG viser arytmi som kan være forbundet med hjertesvikt og tegn til hypertrofi med relasjon
til hjertesvikt, samtidig som en høy verdi for NTproBNP tilsier hjertesvikt.
Riktig svar
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En 69 år gammel mann har gjennomgått et hjerteinfarkt og utviklet postinfarktsvikt. Ved
ekkokardiografi beregnes ejeksjonsfraksjonen (EF) til 32%. Som behandlende lege ønsker du å starte
behandling med en ACE-hemmer.
Hvilken hemodynamisk effekt av ACE-hemmere er av størst betydning hos denne pasienten?
A
B
C
DX

Venøs vasodilatasjon.
Koronar vasodilatasjon.
Pulmonal vasodilatasjon.
Arteriell vasodilatasjon.
Riktig svar; dette gir afterloadreduksjon som er sentral ved redusert systolisk funksjon.
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Hva kjennetegner bilyden man kan høre ved auskultasjon av en pasient med mitrallekkasje?
A Bilyden ha ofte avtakende styrke i hele systolen.
B X Bilyden har oftest jevn styrke i hele systolen.
Bilyd ved mitrallekkasje er båndformet. Det vil si at den har jevn og samme styrke i hele systolen
og strekker seg ofte noe ut over andre hjertetone. Bilyden er høyfrekvent og høres derfor best
med membran. Punktum maksimum er over apeksregionen med utstrålning til venstre aksille,
men av og til også til ryggen eller opp mot aorta. Oftest er bilyden holosystolisk, men ved
mitralklaffeprolaps kan den være sensystolisk og starte umiddelbart etter et midtsystolisk klikk.
C Bilyden høres best med stetoskopets klokke.
D Bilyden høres oftest best i andre høyre interkostalrom.
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En pasient med uttalt angina pectoris har fått utført koronar angiografi. Det foreligger
hovedstammestenose og trekarsykdom. Valg av PCI eller koronarkirurgi drøftes. Ved gjennomgang av
angiogarfien er det beregnet SYNTAX-score.
Hvordan brukes SYNTAX-score i denne sammenhengen?
A

SYNTAX-score utrykker kun mengden kalk i koronarkar.
Mengde kalk i koronarkar er bare en faktor som inngår i SYNTAX-score, se under a.
B Ved høy SYNTAX-score og samtidig diabetes taler dette for PCI heller enn kirurgi.
Feil. Samtidig diabetes trekker i retning av kirurgi heller enn PCI.
C X SYNTAX-score er et uttrykk for koronarpatologiens kompleksitet og omfang og høy score taler for
bypasskirurgi.
SYNTAX-score uttrykker koronarpatologiens kompleksitet og omfang. Alle signifikante stenoser i
koronartreet blir vurdert med henblikk på kompleksitet (mengde kalk, stenose ved delingssted,
okklusjon etc.) og inngår i den samlede score. Ved høy score er det mest aktuelt med
bypasskirurgi da dette er vist å gi bedre resultater enn PCI. Hvis pasienten har diabetes i tillegg
taler dette ytterligere for kirurgi. Pasienter med hovedstammestenose kan behandles med PCI
hvis det ikke er omfattende tilleggspatologi.
D Ved hovedstammestenose skal pasienten opereres uansett SYNTAX-score.
Feil. Pasienter med hovedstamme kan behandles med PCI hvis det er lite tilleggspatologi.
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En 78 år gammel mann kommer til kontroll hos deg som fastlege 3 måneder etter at han har vært til
ablasjon mot atrieflimmer. Han har vært frisk bortsett fra atrieflimmeren. Han mener han har hatt god
effekt av behandlingen og har ikke merket hjertebankanfall de siste månedene.
Hva er riktig nivå av antitrombotisk behandling av pasienten?
A Dobbel platehemming med acetylsalisylsyre og klopidogrel
B Acetylsalisylsyre
C X Oral antikoagulasjon
Riktig svar. Han har chadsvasc skår på 2 grunnet alder over 75 år, med klar indikasjon for
antikoagulasjon. Han kan ikke slutte med antikoagulasjon etter ablasjonen, da han fortsatt har
klar risiko for residiv av atrieflimmer. Som kjent er ablasjon mot atrieflimmer ingen helbredende
behandling, men det reduserer klart risikoen for nye anfall med atrieflimmer. Ingen av de andre
behandlingsalternativene gir tilfredsstillende hjerneslagprofylakse etter dagens internasjonale
anbefalinger.
D Ingen antitrombotisk behandling
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En 68 år gammel mann tar kontakt med deg som fastlege da han de siste 2 årene har hatt anfallsvis
hjertebank. Han har nå et pågående anfall og du tar et EKG som er vist nedenfor. Avskriftshastighet er
50 mm/s.
Hvilken hjerterytemforstyrrelse har han?

A
B
C
DX

Sinustakykardi.
AV-nodal reentrytakykardi.
Typisk atrieflutter med uregelmessig AV-overledning.
Atrieflimmer.
Det er uregelmessig, uregelmessig QRS avstand, fravær av entydige P-bølger og uregelmessig
grunnlinje. Dette er diagnostisk for atrieflimmer.
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Du er lege i spesialisering ved et lokalsykehus og tar i mot en 60 år gammel mann med tidligere
gjennomgått hjerteinfarkt. Han legges nå inn på grunn av akutt tungpust og hjertebank. Ved klinisk
undersøkelse er han klam og blek. Han er dårlig perifert sirkulert og systolisk blodtrykk er 90 mmHg.
Han er somnolent, men svarer på tiltale. EKG viser en regelmessig bredkomplekstakykardi frekvens
180/min.
Hva er riktig behandling av pasienten?
A

Amiodarone intravenøst
I en slik situasjon vil amiodarone trolig bidra til blodtrykksfall ha en for langsom og usikker effekt
B Betablokker intravenøst
Betablokker er negativt inotropt og er kontraindisert
C X Sedasjon og elektrokonvertering
Pasienten er kritisk syk med sjokk trolig på grunn av en takykardi. Det er indikasjon for
umiddelbar elektrokonverteirng i narkose. Han har svært sannsynlig en ventrikkeltakyakrdi.
D Tilkalling av bakvakt for å få gjort et øsofagus-EKG før endelig beslutning
Selv om det alltid er ønskelig med en presis diagnose, beskrives denne pasienten som så dårlig
at det kreves umiddelbar behandling.
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Av halskarsykdommer som møtes i karkirurgisk praksis er carotisstenose den vanligste, men
aneurismer på arteria carotis, glomus caroticum tumor og carotisdisseksjon finnes også en sjelden
gang.
Hvilken tilstand krever ikke operativ behandling?
A X Carotisdisseksjon
Behandles alltid med blodtrykkssenkende medisin og platehemmer.
B Glomus caroticum tumor
En sjelden tilstand som det ikke forventes at studentene har innførende kunnskap om, men utfra
beskrivelsen skal de kunne resonnere at tumor kan gi kompresjonssymptomer på hals og slik
være i behov for operativ behandling.
C Symptomatisk carotisstenose
Symptomatiske carotisstenoser skal alltid vurderes for om det er aktuelt med operativ behandling
i form av carotisendarterektomi. Unntak er ved utbredt slagsequele eller annen komorbiditet som
gir økt peroperativ komplikasjonsfare.
D Carotisaneurisme
Aneurismer kan være i behov av operativ behandling avhengig av størrelse, beliggenhet og evnt
symptomer (kompresjon, perifer embolisering).
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Du er LIS-lege i akuttmottaket og blir tilkalt sent på kvelden for å se til en 68 år gammel kvinne som er
innlagt med smerter i høyre ben. Pasienten har i lengre tid hatt smerter i høyre legg ved gange, men i
går ettermiddag ble de akutt mye verre. Ved undersøkelse kan du kjenne svak puls i lyskene, men ikke
perifert for dette på høyre side. Foten er blek og kald. Hun beskriver noe nummenhetsfølelse, men
kjenner at du tar på foten og beveger ekstremiteten normalt.
Hvilken utredningsmodalitet er best nå i kveld?
A

MR angiografi
MR angiografi er god utredning for arteriell sykdom, men vil ofte ikke være tilgjengelig som ø.
hjelps undersøkelse. Den er mer krevende å utføre tidsmessig, særlig med tanke på tolkning av
bildene. Denne pasienten trenger rask utredning og CT angiografi vil være førstevalget.
B X CT angiografi
Pasienten er lagt inn med akutt ischemi og med begynnende sensorisk påvirkning. Utfra klinisk
undersøkelse er det usikkert på hvilket nivå man trenger å behandle (svak lyskepuls, kan være
behov for bekkenintervensjon)Man ønsker rask oppstart av behandling som i denne situasjonen
kan være f.eks embolektomi eller trombolyse. CT angiografi er ved de fleste sykehus den
utredningsmodalitet man raskest får. Dette kan godt være en akutt-på-kronisk situasjon hvor det
også er kroniske arterosklerotiske forandringer i aktuelle kargebet. En utredning som kartlegger
kartreet over og under aktuelle okklusjon er viktig før man tar endelig stilling til
behandlingsmodalitet.
C Ultralyd av høyre underekstremitet
UL utredning av arterier kan gjøres, men er ofte ikke aktuell i en akutt situasjon. Det er lettere å
bruke MR eller CT angiografi for å planlegge behandling. UL er en dynamisk undersøkelse hvor
det er vanskelig å avklare om forandringene er nye eller gamle, og det er tidkrevende å kartlegge
hele kartreet.
D Konvensjonell angiografi
Konvensjonell angiografi er en invasiv undersøkelse. Det er mer utfordrende å få fremstilt hele
kartreet på aktuelle side. Fordelen er at om man får god diagnostikk kan evnt trombolyse
etableres i samme seanse. Om CT angiografi er tilgjengelig vil dette allikevel være førstevalget,
for å vite hvor okklusjonen sitter samt at den er non-invasiv og raskt tilgjengelig. Dette bør ligge til
grunn for behandlingsmodalitet.
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En operasjon for utposning på hovedpulsåren i bukhulen (AAA) er et stort inngrep for en pasient. Det
er derfor viktig at man vurderer om pasienten er i fysisk form til å tåle operasjonen, og at pasienten er
kjent med mulige komplikasjoner.
Dersom dette er ivaretatt, hva er vanligste kriterium for å anbefale planlagt operativ behandling
av AAA hos en pasient?
A

Når et AAA måler ≥ 50 mm i største diameter hos menn og ≥45 mm hos kvinner.
Dette er ikke diameter som vanligvis leder til operativ behandling, men disse pasienten skal
følges med kontroll med UL eller CT hver 6 .mnd. Se øvrige kommentarer.
B Når pasienten er eldre enn 67 år og har en slektning som tidligere er operert for AAA.
Alder og familiehistorie er viktige anamnestisk poeng i utredning og oppfølging av pasienter med
AAA, men har ikke betydning for tidspunkt for operativ behandling
C X Når et AAA måler ≥ 55 mm i største diameter hos menn og ≥ 50 mm hos kvinner
I Norge følger vi europeiske retningslinjer for behandling av AAA. Ved diameter som angitt i dette
svaret vil risikoen for ruptur vært hos menn med 5,5 cm AAA være 1%/år, men hos kvinner er
risikoen for ruptur høyere og man anbefaler derfor operasjon på lavere diametermål. Avventer
man til AAA er passert 6 cm er det 14% risiko for ruptur per år. Risikoen for komplikasjoner ved
operasjon sees alltid i sammenheng med risikoen for ruptur, og hos pasienter som har uttalt
komorbiditet og/eller utfordrende anatomi vil man derfor i noen tilfeller avvente med operasjon til
aneurismet har passert 6 cm.
D Når pasienten ønsker operasjon og aneurismet har passert 45 mm, uavhengig av kjønn.
Et aneurisme på 45 mm gir liten risiko for ruptur. I dette tilfellet vil man avvente operative tiltak og
kontrollere for å se om det tilkommer ytterligere vekst. Dette er basert på vurdering nytte vs risiko,
da alle operative tiltak medfører muligheter for komplikasjoner.
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54 år gammel mann får påvist 1. gangs lungeemboli (LE) i begge lungers underlappsarterier, uten
andre patologiske funn på CTa thorax. Han er cardio-pulmonalt stabil, har dyspnoe og opiatkrevende
inspiratoriske brystsmerter. Anamnestisk fremkommer ingen risikofaktorer for LE, ei heller ved generell
indremedisinsk undersøkelse inkludert rektaleksplorasjon med negativ Hemofec. Han har ingen
tilstander som øker blødningsfaren.
Hva er anbefalt plan for behandling?
A X Antikoagulasjonsbehandling med DOAK (eller Marevan) 3mnd, deretter kontroll og vurdere
langtidsbehandling
Rett svar: se kommentar under Svar A
B Antikoagulasjonsbehandling med DOAK (eller Marevan) på ubestemt tid (langtidsbehandling)
med årlige kontroller
Feil svar: Se kommentar i Svar A
C Antikoagulasjonsbehandling med DOAK (eller Marevan) i 12mnd under kontroll, deretter vurdere
langtidsbehandling
Feil svar: Se kommentar i Svar A
D Antikoagulasjonsbehandling med DOAK (eller Marevan) i 3mnd, deretter kontroll og avslutte
behandling
Feil svar: Cardiopulmonalt stabil pasient (lav - middels risiko LE mht alvorlighetsgrad og død
innom 30dg) med 1. gangs LE uten holdepunkt for APA, kreft, eller graviditet / amming, tilsier valg
av DOAK primært (alternativt Marevan, dersom komorbiditet tilsier det, farmakodynamikk / kinetikk). Vurdering av behandlingsvarighet baseres risikofaktorer for tilbakefall av LE (svake middels - sterke, samt ingen kjent, forbigående eller vedvarende LE disposisjon). Dersom ingen
kjente risikofaktorer eller vedvarende risikofaktor for tilbakefall av LE påvises, skal
langtidsbehandling vurderes på 3mnd (evt. 6mn) kontroll (løpende vurdering av effekt og
bivirkninger, såfremt ikke klinisk betydningsfull kontraindikasjon foreligger eller oppstår). Dersom
LE er utløst av akutt utløsende tilstand med høy risiko for tilbakefall (og opptrer temporært /
elimineres) skal pas ha 3mnd behandling, som deretter avsluttes. Dersom underliggende LEdisponerende tilstand gir lav / middels risiko for tilbakefall og er temporær, må en vurdere på
3mnd kontroll nøye om det skal gis langtidsbehandling - og er grensetilfeller for spesiell vurdering.
Ref: ESC PE Guidelines 2019
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Mann på 79 år, nylig fått påvist lungekreft (NSCLC, adenocarcinom, EGFR mutasjon neg og ALK neg
og PD-L1 positiv med TPS 1%, cT2aN3M1b, klinisk stadium IVb). Han er oppegående og kjekk til
vanlig. Kjent hypertensjon, ellers ingen tidligere sykdom.
Hva er anbefalt 1. linje behandling for denne tilstand og pasient?
A X Kombinert immunterapi og kjemoterapi
Rett svar: Se kommentar i Svar A
B Kombinert kjemoterapi
Feil svar: se kommentar svar A
C Kombinert kjemoterapi og strålebehandling
Feil svar: Se kommentar i Svar A
D Immunterapi alene
Feil svar: Det er godt dokumentert og anbefalt i NLCG (Norsk LC Gruppe) at pasienter med
utbredt ikke-småcellet lungekreft (med negativ EGFR-/ALK-/ ROS1-tumormarkør, uavhengig av
PD-L1 markør) anbefales 1.linje kombinert tumorrettet kombinasjon immunterapi + kjemoterapi i
palliativ hensikt (signifikant forlenger liv og livskvalitet)
0000161125f335d441
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En kvinnelig au-pair fra Fillippinene kommer til fastlegen og forteller at hun har hostet daglig i flere
måneder og har av og til oppspytt om morgenen.Hun føler seg sliten og tror hun har gått ned i vekt.
Hun hoster også mens legen undersøker henne. Legen finner at hun har nedsatt allmenntilstand.
Hva skal fastlegen gjøre? Velg det beste alternativet.
A X Han sender pasienten i ambulanse til nærmeste sykehus med luftsmitteisolat hvor pasienten
legges direkte på isolat.
En mistenker aktiv tuberkulose hos denne pasienten. Hun har hoste med ekspektorat og hoster
mens hun er på kontoret.Hun kan derfor være smittefarlig og bør derfor legges inn som
øyeblikkelig hjelp og isoleres.
B Han henviser pasienten til lungerøntgen en av de første dagene og til spesialisthelsetjenesten for
snarlig tuberkuloseundersøkelse. HIV-test tas på kontoret.
En mistenker aktiv tuberkulose hos denne pasienten. Hun har hoste med ekspektorat og hoster
mens hun er på kontoret.Hun kan derfor være smittefarlig og bør derfor ikke vurderes poliklinisk
men legges inn som øyeblikkelig hjelp og isoleres.
C Han tar halsprøve med tanke på atypisk pneumoni og starter med antibiotika. Han ber pasienten
komme tilbake om 2 uker dersom hun ikke er frisk.
Pasienten kan muligens ha en atypisk pneumoni, men en må først hindre smittespredning og
sikre diagnsotikk og behandling dersom hun har tuberkuose. Når dette er avkreftet, kan andre
muligheter vurderes.
D Han tar en spirometriundersøkelse for å finne ut om pasienten har astma. Han tar også CRP og
leukocytter og henviser pasienten til lungerøntgen og IGRA-test på sykehuset.
Denne pasienten kan ha astma, men dette kan undersøkes videre dersom tuberkulose er
utelukket. Spirometri bør ikke gjøres av smittevernhensyn.
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En 74 år gammel mann kommer til sykehusets akuttavdeling. Han har i et par måneder hatt ubehag og
smerter i venstre thoraxhalvdel, hoste med litt vekslende ekspektorat og følt seg tungpustet. Han har
tidligere arbeidet som rørlegger i mange år og har en kjent KOLS og gjennomgått hjerteinfarkt fra
tidligere. Nå er han henvist fra sin fastlege pga at han de siste dagene ha fått mere smerter i venstre
skulder. Ved undersøkelsen finner du en mann i noe redusert allmenntilstand, respirasjonsfrekvens 26,
SpO2 89%, temp 37,6, dempning og nedsatt respirasjonslyd basale 1/3 del i venstre thorax.
Hvilke 3 diagnoser er de mest sannsynlige her?
A X Lungekreft, parapneumonisk effusjon, mesotheliom
Med funn av dempning og nedsatt respirasjonslyd samt smerter i thorax må man tenke på
pleuravæske i denne sitasjonen og dette kan være på bakgrunn av kreftsykdom i lunge eller
pleura eller det kan være ledsagende til pneumoni.
B Lungekreft, lungeemboli, interstitiell lungesykdom
De kliniske funn passer ikke helt med en interstitiell lungesykdom.
C Pneumothorax, angina pectoris, empyem
Lite trolig at dette er en pneumothorax bedømt ut fra de kliniske funn.
D Mesotheliom, lungekreft, pneumothorax
Lite trolig at dette er en pneumothorax bedømt ut fra de kliniske funn.
0000161125f335d441

-7-

17
En 60 år gammel mann med KOLS kommer til sykehusets akuttmottak på grunn av forverring av
tungpust. Det mistenkes forverring av KOLS utløst av luftveisinfeksjon. Blodgass uten oksygen viser
pH 7.36 (7.35-7.45), pCO2 8.21 kPa (4.70-5.90 kPa ), pO2 6.26 kPa (10.0-14.4 kPa), Base Excess 8.2
mmol/L (-3.0-3.0 mmol/L), HCO3 34.2 mmol/L (21.0-27.0 mmol/L), SO2 82% (95.0-98.0%).
Hvilket saturasjonsmål bør tilstrebes hos denne pasienten?
A

Saturasjonen bør ligge over 95%
En rekke tilstander gir risiko for utvikling av type 2 respirasjonssvikt ved akutt sykdom. I tillegg til
pasienter med kols gjelder dette pasienter med ekstrapulmonal restriktiv
ventilasjonsinnskrenkning som nevromusklulære tilstander (ALS, myopatier osv),
adipositashypoventilasjons syndrom og thoaksdeformiteter (feks alvorlig kyfose og skoliose). Hos
disse er anbefalt saturasjonsmål 88-92 %(BTS guidlines 2017) pga risiko for utvikling av type 2
respirasjonssvikt. Hos de fleste uten slik risiko anbefales 94-98% som mål.
B Saturasjonen bør ligge over 90 %
En rekke tilstander gir risiko for utvikling av type 2 respirasjonssvikt ved akutt sykdom. I tillegg til
pasienter med kols gjelder dette pasienter med ekstrapulmonal restriktiv
ventilasjonsinnskrenkning som nevromusklulære tilstander (ALS, myopatier osv),
adipositashypoventilasjons syndrom og thoaksdeformiteter (feks alvorlig kyfose og skoliose). Hos
disse er anbefalt saturasjonsmål 88-92 %(BTS guidlines 2017) pga risiko for utvikling av type 2
respirasjonssvikt. Hos de fleste uten slik risiko anbefales 94-98% som mål.
C X Saturasjonen bør ligger mellom 88-92 %
En rekke tilstander gir risiko for utvikling av type 2 respirasjonssvikt ved akutt sykdom. I tillegg til
pasienter med kols gjelder dette pasienter med ekstrapulmonal restriktiv
ventilasjonsinnskrenkning som nevromusklulære tilstander (ALS, myopatier osv),
adipositashypoventilasjons syndrom og thoaksdeformiteter (feks alvorlig kyfose og skoliose). Hos
disse er anbefalt saturasjonsmål 88-92 %(BTS guidlines 2017) pga risiko for utvikling av type 2
respirasjonssvikt. Hos de fleste uten slik risiko anbefales 94-98% som mål.
D Saturasjonen bør ligge mellom 94-98%
En rekke tilstander gir risiko for utvikling av type 2 respirasjonssvikt ved akutt sykdom. I tillegg til
pasienter med kols gjelder dette pasienter med ekstrapulmonal restriktiv
ventilasjonsinnskrenkning som nevromusklulære tilstander (ALS, myopatier osv),
adipositashypoventilasjons syndrom og thoaksdeformiteter (feks alvorlig kyfose og skoliose). Hos
disse er anbefalt saturasjonsmål 88-92 %(BTS guidlines 2017) pga risiko for utvikling av type 2
respirasjonssvikt. Hos de fleste uten slik risiko anbefales 94-98% som mål.
0000161125f335d441
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En 45 år gammel kvinne kommer til medisinsk poliklinikk for utredning pga tungpust, leddsmerter og
uttalt slapphet, som har økt på de siste par måneder. Fastlege har målt forhøyet total kalsium i serum
2.65 mmol/l (2,15-2,51) og albumin er 40 g/l (36-45). På bakgrunn av dette har fastlege henvist
pasienten med spørsmål om sarkoidose. Røntgen av lungene har vist hilusglandelforstørrelse
bilateralt, men mer uttalt på høyre side, samt sparsomme mengder pleuravæske. Pasienten er røyker.
Hun har gått ned 3-4 kg i vekt den siste tida.
Hvilke opplysninger i denne sykehistorien gjør at sannsynligheten for sarkoidose svekkes?
A X Asymmetriske forandringer, pleuravæske, røykestatus.
(Riktig svar). Begrunnelse: Alle disse tre funn er sjeldnere ved sarkoidose, og gjør at man må
tenke på alternative diagnoser, for eksempel malignitet. Imidlertid utelukker funnene ikke
sarkoidose.
B Uttalt slapphet og hyperkalsemi.
Feil svar, begrunnelse: Begge er vanlige ved sarkoidose.
C Hyperkalsemi og leddsmerter.
Feil svar, begrunnelse: Dette er vanlig ved sarkoidose.
D Røykestatus og tungpust.
Feil svar, begrunnelse: Røykere ser ut til å være underrepresentert blandt pasienter med
sarkoidose. Tungpust er imidlertid et vanlig symptom ved sarkoidose.
0000161125f335d441
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En 50 år gammel ikke-røykende mann kommer til lungemedisinsk poliklinikk. Han fikk diagnosen
sarkoidose etter grundig utredning for 14 måneder siden. Han fikk behandling med prednisolon 40 mg
daglig initialt, deretter nedtrapping og bruker nå 10 mg, 12 måneder etter oppstart. Han har ikke
merket bedring av betydelig anstrengelsesdyspone, men har gått opp ca. 10 kg i vekt. CT thorax med
HRCT har vist økende bilateral retikulering hovedsakelig i midtfeltene og apikalt, assosiert med
traksjonsbronkiektasier med minimale mattglassfortetninger. Det ses nå ingen forstørrede lymfeknuter i
mediastinum eller lungehili. Lungefunksjonsundersøkelser viser moderat reduksjon av FVC og COdiffusjonskapasitet, markert lavere verdier enn før behandlingsoppstart for 12 måneder siden.
Hvilken behandling foreslår du?
A

Andrelinjesterapi med TNF-alfa hemmer (infliximab).
Feil. Se D.
B Prednisolondose økes til 40 mg for nytt behandlingsforsøk med høy dose.
Feil. Prednisolon har ikke virket, og man bør trappe opp behandlingen med 2. linjes medikament.
C X Andrelinjesterapi med for eksempel metotreksat i kombinasjon med prednisolon.
Riktig. Pasienten må få tilbud om opptrappet medikamentell behandling med 2. linjes
medikament, for eksempel metotreksat, og kan være kandidat for TNF-alfa hemmer (tredjelinjes
behandling). Pasienten bør følges tett i fortsetningen, og behandlingen skal trappes opp inntil
sykdomskontroll.
D Prednisolon trappes ned til seponering. Pasienten henvises til lungerehabilitering.
Feil. Pasienten har fibrotiserende lungeforandringer i forløpet av sarkoidose, og medikamentell
behandling må intensiveres.
0000161125f335d441

20
En 51 år gammel kvinne har slitt med uspesifikke ryggsmerter i 4 måneder. Hun er sykmeldt fra jobben
sin på et storkjøkken og har hatt flere sykmeldinger grunnet muskelskjelettsmerter siste 2 årene. Hun
har gått til manuellterapeut hvor hun har fått behandling på benk og egentreningsprogram, men hun
har ikke hatt særlig effekt av behandlingen. Hun sliter med søvnproblemer på grunn av smertene og
føler hun har lite energi på dagtid. Du kartlegger angst og depresjonssymptomer som hun skårer
middels høyt på.
Hvordan vil du håndtere denne pasienten videre?
A
B

Gjør en god klinisk undersøkelse og tar en samtale med fokus på trygging og egenmestring
Gjør en god klinisk undersøkelse og tar en samtale med fokus på trygging og egenmestring samt
henviser til en annen fysioterapeut for aktiv behandling med øvelser
C X Gjør en god klinisk undersøkelse og tar en samtale med fokus på trygging og egenmestring samt
henviser til tverrfaglig ryggrehabilitering med kognitiv adferdsterapi
Denne pasienten har mange "gule flagg" med risiko for langvarige plager. Hun står i fare for å
falle ut av jobb permanent og bør prioriteres for tverrfaglig rehabilitering
0000161125f335d441
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En tidligere frisk 43 år gammel mann har fått utstrålende smerter til venstre arm som stråler ut mot 3.
finger. Du finner nedsatt sensibilitet i 3. finger på venstre arm og svak tricepsrefleks på venstre side.
Han har vært på MR som viser flere forandringer.
Hva slags funn på MR kan være relevant for denne sykehistorien?
A X Degenerative forandringer i uncovertebralledd med trange rotkanaler bilateralt i C6-C7 nivå
Pasienten har en sannsynlig radikulopati. Degenerative forandringer kan gi radikulopati hvis det
blir så trangt i rotkanalen at det blir trykk på nerverota. Man kan ha bilaterale forandringer men
ensidig klinikk.
B Modic forandringer i C5-C6 nivå og C6-C7 nivå
Modic forandringer gir ikke radikulopati
C Annulusruptur i C6-C7 nivå
Annulusripturer gir ikke radikulopati
D Prolaps mot høyre side i nivå C6-C7
Pasienten har utstrålende smerter på venstre side, så dette er sannsynligvis et tilfeldig funn
0000161125f335d441
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En 29 år gammel mann med GCS skår på 7 blir hentet med luftambulanse etter en alvorlig skiulykke.
Det blir tatt traume CT hvor både blødning og frakturer utelukkes. MR viser senere diffus aksonal
skade. Tre uker etter ulykken er han ikke lenger forvirret, og han har ingen nevrologiske utfall. På
grunn av kognitive vansker får han store problemer med å klare sine arbeidsoppgaver som journalist,
og 1 år etter skaden er han fortsatt arbeidsufør.
Hva slags kognitive problemer sliter han mest sannsynlig med?
A

Afasi, apraksi og agnosi
Redusert språkforståelse kan forkomme. apraksi og agnosi er ikke vanlig etter traumatisk
hjerneskade.
B Økt trettbarhet, neglekt, visuo-spatiale vansker og agnosi
Økt trettbarhet er vanlig. neglekt, visuo-spatiale vansker og agnosi er ikke vanlig etter traumatisk
hjerneskade.
C X Nedsatte eksekutive evner, redusert korttidshukommelse og oppmerksomhet
typiske kognitive utfall etter diffus aksonal skade
http://www.medscape.com/viewarticle/706300_4
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16533969
https://radiopaedia.org/articles/diffuse-axonal-injury
D Redusert verbal intelligens og vansker med regulering av atferd og følelser
Vansker med regulering av atferd og følelser er typisk, men redusert verbal intelligens er kke
vanlig etter traumatisk hjerneskade.
0000161125f335d441
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En 25 år gammel kvinne kommer til deg som allmennlege og forteller om konstant nesetetthet, nasal
sekresjon og redusert luktesans. Du mistenker kronisk rhinosinusitt.
Hvilket tiltak vil du iverksette?
A

Henvise til ØNH
Første tiltak er å starte opp med lokale nasale steroider. Dersom dette ikke har effekt, må
pasienten utredes hos ØNH lege.
B Starte opp med antibiotika
Første tiltak er å starte opp med lokale nasale steroider. Antibiotika skal kun startes med ved
mistanke om bakteriell rhinosinusitt og etter at bakteriologi er sikret.
C Starte opp med slimhinneavsvellende nesespray
Første tiltak er å starte opp med lokale nasale steroider. Slimhinneavsvellende nesespray gir kun
kortvarig symptomlette og behandler ikke årsaken til pasientens kroniske bihulebetennelser.
D X Starte opp med lokale nasale steroider
Lokale nasale steroider er første tiltak ved kronisk rhinosinusitt
0000161125f335d441
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En pasient kommer til deg fordi han snorker og sover dårlig. Han føler seg trøtt hele tiden. Han har
BMI 35.Han forteller han våkner ofte med hodepine.
Hviken behandling vil pasienten trolig ha best nytte av?
A

Akupunktur for å bedre søvnen
feil
B X Vektreduksjon
Riktig: Når de slanker seg blir ofte plager med søvnapne mindre. Pasienten snorker mindre, får
mindre puste stopp og blir mer opplagt
C Paracet mot hodepine
feil: behandler ikke årsaken
D Bruke sovemedisin
feil: fører ikke til bedre søvn og behandler ikke søvnapne
0000161125f335d441
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En pasient kommer til deg på poliklinikken. Han har BMI 30 og ØNH undersøkelse er normal. Han har
vært til søvnundersøkelse og den viser AHI=50.
Hvordan behandling er anbefaler du pasienten?
A X CPAP
Cpap reduserer antall pustestopp og forhindrer at o2 metningen i blodet synker om natten. Dette
gjør at pasienten er mer uthvilt når han våkner.
B Tonsillektomi
Feil: tonsillektomi virker ikke på søvnapne hvis ikke tonsillene er betydelig forstørret. Her
beskrives de som normale.
C Snorkeoperasjon hvor du opererer bort uvula
Feil: UPP har ikke god effekt på søvn apne
D Apneskinne
fei: kan være et alternativ for pasienter med AHI<30 dersom de ikke klarer å bruke cpap
0000161125f335d441
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Du har en 60 år gammel mann på legekontoret. Han har nettopp fått påvist kreft i halsmandel
(tonsillecancer). Han kommer for å få smertestillende, og spør samtidig om det er noe han kan gjøre
selv av tiltak for å bedre prognosen.
Hvilke råd vil du gi ham?
A

Ingen spesielle råd da det ikke er påvist livsstilsfaktorer som bidrar ved denne sykdommen
Røyk og alkohol er viktige livsstilsfaktorer
B Unngå å spise rødt kjøtt og slutte med røyking
Røyk og alkohol er de vanligste livsstilsårsakene til denne kreftformen
C Slutte med røyking og spise fet fisk da dette er viktige livsstilsfaktorer som kan påvirke prognosen
Røyk og alkohol er viktigste miljøtaktorer
D X Kutte ned på alkohol og slutte med røyking da dette er livsstilsfaktorer som innvirker på
prognosen
Dette er de viktigste årsakene til denne kreftformen
0000161125f335d441
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En 50 år gammel mann er brakt til legevakten med akutt oppstått svimmelhet for 2 timer siden. Ingen
opplevd hørselstap eller øresmerter. Din nevrologiske undersøkelse av pasienten er normal bortsett fra
falltendens og tydelig horisontal nystagmus ved bruk av Bartels briller når pasienten er i ro. Du
gjennomfører HINTS og finner patologisk head-impulse test mot høyre, økende venstreslående
nystagmus jo mer pasienten ser mot venstre og normal test of Skew.
Hvilken diagnose passer best med symtomer/funn?
A

Infarkt i hjernestammen eller cerebellum.
Økende horisontal nystagmus jo mer pasienten ser i nystagmusretningen, patologisk headimpulse test i motsatt retning av nystagmusretningen og normal test of skew tyder alle på perifer
årsak til svimmelheten ut fra HINTS.
B X Akutt vestibularisnevritt.
Økende horisontal nystagmus jo mer pasienten ser i nystagmusretningen, patologisk headimpulse test i motsatt retning av nystagmusretningen og normal test of skew tyder alle på perifer
årsak til svimmelheten ut fra HINTS. Ved horisontal nystagmus i ro er akutt vestibularisnevritt
diagnosen som passer best.
C Akutt labyrintitt
Vil gi opplevd hørselstap og/eller øresmerter
D BPPV (krystallsyken).
BPPV gir ikke nystagmus i ro.
0000161125f335d441
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Hvilken nervebane (refleks) i det posturale system testes ved head-impulse test?
A

Babinskirefleksen
Babinskirefleksen tester nervebanene som forbinder ryggmargen med de motoriske sentrene i
hjernen. Babinskirefleksen påvirkes ikke av head-impulse test.
B X Den vestibulookulære refleks
Den vestibulookulære refleks (VOR) testes ved head-impulse test.
C Den vestibulospinale refleks
Den vestibulospinale refleks testes ved balansetester som Rombergs prøve.
D Den vestibuloautonome refleks
Patologi i den vestibuloautonome refleks medfører kvalme, oppkast, svetting og endring av
blodtrykk. Den vestibuloautonome refleks påvirkes ikke av head-impulse test.
0000161125f335d441
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En 52 år gammel kvinne er henvist fra tannlege med endringer i munnslimhinnen med spørsmål om
malignitet. Hun har symptomer fra slimhinneforandringene i form av svie ved inntak av sterk mat, varm
mat og tannpuss. Det er ingen tegn til xerostomi eller andre slimhinneforandringer.
Hva blir videre forløp?

A X Du kjenner igjen lesjonen som oral lichen planus, lesjonen er ufarlig men det er fornuftig og
gjennomføre en mindre stansebiopsi for å verifisere diagnosen.
Lichen planus har typisk symptomer i form av svie ved inntak av sterk mat, varm mat og
tannpuss. Det foreligger enkelt rapporter med kasus der det er beskrevet en sammenheng
mellom oral lichen planus og malignitet, men det er ingen klar sammenheng. Lokale
corticosteroider kan ha possitiv effekt på forandringene.
B Du kjenner igjen lesjonen som oral lichen planus som er typisk for kvinner i 50 års alder, dette er
en premalign tilstand som må følges opp med biopsier og årlige kontroller i 5 år.
Lichen planus er ikke en premalign tilstand
C Du kjenner igjen lesjonen som oral lichen planus som er typisk for kvinner i 50 års alder, lesjonen
er ufarlig og det er ikke nødvendig med videre oppfølging eller kontroller. Pasienten avsluttes.
Det er fornuftig å gjennomføre en mindre stansebiopsi for å verifisere diagnosen og kunne
utelukke malignitet.
D Du kjenner igjen lesjonen som plateepithelcarcinom og henviser pasienten til cancerpoliklinikk
ved øre-nese hals for videre utredning og behandling.
Dette ser ikke ut som en typisk premalign eller malign lesjon.
0000161125f335d441
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En 30-årig ellers frisk kvinne har opplevd høyresidig gradvis dårligere hørsel og tinnitus.
Rentoneaudiogrammet viser et sensorinevrogent diskanttap på høyre øre, normal hørsel på venstre
øre. Otoskopi normal.
Hvilken sykdom passer best ut fra anamnese/funn?
A

Cholesteatom

B

Gir mekanisk hørseltap og patologisk otoskopi.
Støyskade

C

Ingen opplysninger om ensidig støyeksponering i anamnesen.
Otosklerose

Gir fortrinnsvis mekanisk hørselstap.
D X Akustikusnevrinom (vestibularisschwannom)
Gir typisk ensidig sensorinevrogent hørselstap og tinnitus, oftest diskanttap.
0000161125f335d441
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En 45 år gammel mann kommer til deg på fastlegekontoret for å få en helseattest for fornying av
førerkortet sitt for buss. Pasienten har ingen sykdom som utelukker rett til førerkort. Han hører tale på
4 meter avstand, har 1,0 i visus på begge øyne med korreksjon og har ikke dobbeltsyn.
Hvilken undersøkelse står igjen som et absolutt minimum?
A

Audiografi
Det finnes krav til hørsel for førerkort for buss. Kravet er å høre talestemme på 4 meter, og det
oppfylles her. Det er ikke indikasjon for å gå videre med ytterligere hørselsundersøkelser.
B X Donders metode
Riktig svar. Forskriften for førerkort uansett klasse krever undersøkelse av synsfeltet, dog ulike
krav gjelder avhengig av klasse. Donders metode skal utføres for å sjekke dette.
C Oftalmoskopi
Det er ikke indikasjon for å utføre oftalmoskopi på denne pasienten og det er ikke en
rutineundersøkelse for helseattest til fornyelse av førerkort for noen av kjøretøysklassene.
D Perimetri
Perimetri kreves bare hvis undersøkelse ved Donders metode ikke er konklusiv. Det er en mer
omfattende undersøkelse som krever utstyr, derfor blir førstevalget i denne sammenhengen
Donders metode.
0000161125f335d441
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En eldre pasient oppsøker deg en kveld på legevakt med et ensidig og smertefullt rødt øye.
Han opplever synet som tåkete og han ser en halo rundt lys. Han forteller at han tidligere har sett
ringer rundt lys om kveldene, men ikke hatt smerter. Du undersøker han og ser at pupillen er stor og
lysstiv.
Hva er den mest sannsynlige diagnosen?
A

Iridocyclitt
Iridocyclitt kan gi smerterfullt rødt øye, lysskyhet og nedsatt syn. Men ved iridocyclitt ses miose og
ikke mydriase. Miosen skyldes spasme i m. sphincter pupillae.
B Keratitt
Keratitt vil gi smerter, ruskfølelse og tåreflod, men vil ikke påvirke pupillen.
C Epitelskade/ avskrap av cornea.
Epitelskade vil gi plutselige smerter i øyet, men det vil ikke påvirke pupillen.
D X Akutt trangvinkelglaukom
Riktig svar. Ved trykkstigning kan pasienten få tåkesyn og se lysringer rundt lyskilden. Ved
plutselig trykkstigning får pasienten smerter i og bak øyet. Smertene er ofte ledsaget av kvalme
og brekninger. Den plutselige trykkstigningen medfører rødt øye, korneaødem og lysstiv og
mydriatisk pupille. Øyet er hardt ved palpasjon, men dette var ikke oppgitt i oppgaveteksten.
0000161125f335d441
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En 5 år gammel gutt kommer på kontoret ditt ledsaget av sin mor. Moren forteller at guttungen har
begynt å skjele innover med høyre øye. Videre oppdaget hun at skjelingen ble mye mindre da han fikk
låne bestemors lesebrille på +3.
Hvilken type innoverskjeling tror du sykehistorien peker i retning av ?
A

Botulisme
Viile forventet også autonome symptomer og funn.
B X En akkomodativt betinget innoverskjeling - esotropi
Sentralt i sykehistorien er at morten har lagt merke til at skjelingen blir mindre når gutten setter
bestemors lesebrille på + 3 på nesen. Når vi ser på nært hold, setter vi i gang en refleks
bestående av tre komponenter
1. Konvergens for å kunne plassere objektet i macula på begge sider
2. Fokusere ved å relaksere m.ciliaris som tillater en krumning av linsen med påfølgende økt
brytning
3. Miose
Disse tre komponentene er integrert og kan ikke løsrives fra hverandre. Dersom barnet er
hypermetropt foreksempel + 3, må barnet akkomodere inn allerde + 3 for å se klart på avstand.
Når barnet må akkomodere inn ytterligere rundt + 3 for nært, vil konvergensen skyte over det som
trengs, og vi får en innoverskjeling. Behandlingen er en brille som korrigerer hypermetropien og er
ofte tilstrekkelig til å oppheve skjelingen.
C En sekundær skjeling forårsaket en prosess i bakre skallegrop
D En okulær myastenia gravis
Ikke noe i sykehistorien som foreksempel døgnvariasjon som trekker i den retning. Ikke forventet
bedring med + 3,0 på nesen
0000161125f335d441
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En 5 år gammel gutt kommer på kontoret ditt ledsaget av sin mor. Moren forteller at guttungen har
begynt å skjele innover med høyre øye. Videre oppdaget hun at skjelingen ble mye mindre da han fikk
låne bestemors lesebrille på +3. Dersom barnet skal unngå amblyopi under synsutviklingen i den
"sensitive fase", kreves at to vilkår skal være oppfylt.
Hvilken to vilkår vil føre til at barnet unngår amblyopi?
A X 1. Ingen permanent ensidig skjeling
2. Et klart bilde på netthinnen begge øyne.
Dette svaret understreker nettopp at sysnfunksjonen med binokularitet med utvikling av
funksjoner som stereopsis krever en simultan og koordinert stimulering av synsfunksjonen.
B 1. Ingen hypermetropi¨
2. Ingen myopi
C 1. Ingen astigmatisme
2. Ingen skjeling
D 1, Ingen skjeling.
2. Emmetropi
Skal barnet unngå utvikling av amblyopi i den sensitive perioden må barnet ha et klart bilde på
netthinnen i begge øyne.
Videre må det ikke foreligge permanent ensidig skjeling. Dersom barnet har en intermitterende
skjeling eller har en alternerende skjeling vil synsfunksjonen stimuleres adekvat.
0000161125f335d441
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En 42 år gammel kvinne kommer til deg som fastlege. I forbifarten nevner hun at hun har hatt en «
knute» på høyre øye. Du undersøker visus ukorrigert, og finner at hun har visus 1,0 o.d, og 1,2 o.sin.
På nært hold, ser høyre øye slik ut:
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Hun har ikke hatt noen smerter i øyet, og er ikke plaget av denne knuten, annet enn at den er
kosmetisk skjemmende. Pasienten lurer på hva det kan dreie seg om, og hvordan det bør behandles.
Ut fra mest sannsynlige tilstand - hva blir mest riktig å si om behandling her?
A

Man bør operere for å hindre videre vekst av knuten, helst innen 6-12 måneder.
Det stemmer at pterygium kan vokse i størrelse, men ved slike milde tilfeller vil en kun observere
uten å gjøre noe kirurgi. Kunstig tårevæske kan brukes i perioder, Solbriller mot UVA og UVB
stråler.
B Øyedråper med antibiotika og kortikosteroider, feks Spersadex med kloramfenikol x 3 daglig i 3
uker, deretter ved behov.
Det er ikke tegn til inflammasjon eller infeksjon. Øyedråper med kortikosteroider kan gi
bivirkninger som høyt trykk, og kan også gi alvorlig skade dersom pasienten har en herpes
infeksjon. Spersadex bør derfor som en hovedregel kun initieres av øyelege som kan stille
diagnose og følge opp pasienten med undersøkelse i spaltelampe. Det er uansett ikke indikasjon
for denne behandlingen hos denne pasienten.
C X Dette vil ikke kreve noen behandling på nåværende tidspunkt
Det er her et typisk pterygium. Dette er vanligvis en benign utvekst («knute») fra konjunktiva, som
strekker seg inn på hornhinnen. Den består av bindevev og blodårer, og er i utgangspunktet
ufarlig. Et pterygium er gjerne aktivt i enkelte perioder på måneder til år med hevelse og rødhet.
Tilstanden kan gi astigmatisme og dermed redusert syn og/eller vokse innover hornhinnen, og
affisere synsaksen. Da vil visus reduseres. I disse tilfellene vil kirugi kunne bli aktuelt. Hos denne
pasienten var visus 1,0 uten briller, og hun hadde ingen plager. Ingen indikasjon for operasajon
på nåværende tidspunkt.
D Man bør ikke operere slike knuter. Dette da en operasjon kan føre til at det sprer seg til store
deler av konjunktiva, i verste fall kan opp mot 80% av konjunktiva bli affisert.
Pterygium er godartet og vil ikke «spre seg» om man opererer i det.
0000161125f335d441
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En 40 år gammel kvinne kommer til legevakten med et rødt venstre øye. Klokken er 20, og hun
oppdaget dette i speilet for omtrent tre timer siden. Hun har ellers ikke merket noen smerter eller
ubehag av betydning, og føler synet er omtrent som det pleier. Hun har ikke problemer med å blunke
eller lukke øyet helt.
Her er bilde av det venstre øyet til pasienten. Det høyre øyet er helt blekt. Visus er 1,0 på begge øyne,
og trykket er 15 mmHg på begge øyne.
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Hva bør gjøres med denne pasienten?
A

Pasienten bør henvises som øyeblikkelig hjelp til øyelege for undersøkelse og behandling
Det er ikke indikasjon for dette da det ikke ser ut til å være noen faretegn her
B Kloramfenikol øyesalvebandasje på venstre øye, som beholdes til neste dag.
Dersom pasienten ikke hadde klart å lukke øyet pga. subkonjunktivalblødningen, kunne det være
aktuelt med en form for salve og okklusjon (for å hindre uttøring med eventuell påfølgende skade
eller infeksjon).
C X Pasienten trenger ingen behandling. Dette går over av seg selv.
Man skal tolke dette som en subkonjunktivalblødning. Det trengs ingen behandling, men
pasienten kan gjerne sjekke med fastlegen om det kan være noen risikofaktorer bak som krever
oppmerksomhet - f.eks. hypertensjon. Dersom en subkonjunktivalblødning skulle komme etter et
fysisk traume mot øyet, skal pasienten henvises for vurdering
0000161125f335d441
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Asgeir (67) har kjent hyperkolesterolemi og kommer til avtalt kontroll etter gjennomgått PCI. Han viser
frem en stor boks med Omega-3 kapsler som han har bestilt på nett og lurer på om dette vil redusere
hans risiko for ny hjertesykdom. Du sier at du ikke tror dette vil gjøre noen forskjell, men at du kan
sjekke det opp. Ved litteratursøk finner du denne artikklen i JAMA.
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Hva er det mest relevant å tenke på når du skal vurdere den interne validiteten i denne typen
studie dvs. om du kan stole på funnene som presenteres?
A

Confounding
Confounding er vanligvis ikke et problem i en RCT-studie (men i en kohortstudie), ettersom
designet /randomiseringen sikrer at bakenforliggende faktorer er tilfeldig fordelt mellom gruppene.
B Funn fra tidligere studier
Den interne validiteten (å kunne stole på funnene) er avhengig av kvaliteten på studien, og ikke
egentlig avhengig av tidligere funn. Derimot er det helt nødvendig å vurdere tidligere funn og det
totale kunnskapsgrunnlaget når vi vurderer om resultatene er relevante for vår praksis. Vanligvis
bør man ikke basere klinisk praksis på funn fra en enkelt studie.
C Om studiepopulasjonen er representativ
Den interne validiteten (å kunne stole på funnene) er avhengig av kvaliteten på studien, og ikke
avhengig av om studiepopulasjonen er representativ. Idet vi skal vurdere om studien er relevant
for den aktuelle kliniske setting (f.eks. for Asgeir) er det imidlertid viktig å vurdere dette.
D X Randomisering, blinding og frafall
Dette er en randomisert kontrollert forsøk (undertittel). Selve forskningsspørsmålet kommer klart
frem i tittelen, inkludert P (populasjon = pasienter med høy CVD-risiko), I (intervensjon = høydose
Omega-3 fettsyrer), C (comparison = maisolje) og O (outcome/utfall = større kardiovaskulære
hendelser). Fordelene med en RCT-studie forutsetter at intervensjonsgruppene er helt like med
unntak av intervensjonen som testes (dvs. ingen systematiske forskjeller mellom gruppene) –
initialt, underveis og ved slutt. Dette ivaretas blant annet ved en adekvat
randomiseringsprosedyre (sikrer tilfeldig fordeling mellom gruppene av alle egenskaper forutsatt
at det er et tilstrekkelig stort antall deltakere), blinding av deltakere og helsepersonell/
studiepersonell (for lik behandling/oppfølging underveis) og lite frafall (et stort frafall kan skyldes
egenskaper ved intervensjonene som gjør at gruppene som evalueres ift. utfallet ikke lenger er
sammenlignbare). Disse forholdene er dermed viktige å vurdere med tanke på hvorvidt vi kan
stole på funnene.
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En serologisk test for cøliaki har sensitivitet 92% og spesifisitet 96%.
Hvor stor andel av personer uten cøliaki vil ha et falskt positivt testsvar?
A 8%
B X 4%
Det stemmer. Spesifisitet på 96% betyr at 96% av personer uten cøliaki får negativt testsvar. De
resterende 4% får falskt positivt testsvar.
C 12% (1-0,96*0.92 =1 - 0,88 = 0,12)
D Kan ikke anslås uten å kjenne pre-test sannsynlighet
0000161125f335d441
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To randomiserte kontrollerte studier undersøkte effekten av nye blodtrykkssenkende medikamenter.
Deltakernes bakgrunnskarakteristika var sammenliknbare mellom de to studiene. Den ene studien fant
at medikament A reduserte systolisk blodtrykk med 10 mmgHg sammenliknet med placebo, og p-verdi
for forskjellen var 0,12. Den andre studien fant at medikament B reduserte systolisk blodtrykk med 4
mmHg sammenliknet med placebo, og p-verdi for forskjellen var 0,01.
Hva forteller studiene om effekten av de to medikamentene?
A X Den statistiske evidensen for effekt på blodtrykket er sterkere for medikament B enn for
medikament A
Det stemmer. Den lave p-verdien tyder på at resultatene i liten grad er forenelige med
nullhypotesen om at medikament B og placebo har samme effekt på systolisk blodtrykk.
B Effekten på systolisk blodtrykk er sterkere for medikament B enn for medikament A
Nei, studiene har ikke gjort noen sammenlikning av effekten mellom de to medikamentene, og pverdien for medikament A tyder på at effekten er upresist estimert og godt forenelig med effekten
som er funnet for medikament B.
C Effekten på systolisk blodtrykk er sterkere for medikament A enn for medikament B
Nei, studiene har ikke gjort noen sammenlikning av effekten mellom de to medikamentene, og pverdien for medikament A tyder på at effekten er upresist estimert og godt forenelig med effekten
som er funnet for medikament B.
D Medikament B har gunstig effekt på systolisk blodtrykk, mens medikament A ikke påvirker
blodtrykket
Nei, vi kan ikke konkludere med at medikament A ikke påvirker blodtrykket. Punktestimatet på 10
mmHg tyder tvert imot på at medikamentet kan ha betydelig effekt, men effekten er åpenbart
upresist estimert (ettersom p-verdien blir såpass høy), og en større studie trengs for å avklare om
medikamentet har effekt.
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En 64 år gammel mann ble innlagt på grunn av colitt og satt på null per os. Vekt 90 kg, høyde 188 cm.
For et halvt år siden veide han 102 kg, og han har ikke gjort noe bevisst for å gå ned i vekt.
Lab ved innkomst

Referanse

Hb

14,0 g/dl

13.4-17.0

Kalium

3,0

3,5 - 4,4 mmol/L

Albumin

30 g/L

36-45-g/L

Fosfat

1.1 mmol/L

0,71 - 1,23 mmol/L
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Det ble startet med i.v. ernæring (SmofKabiven perifer) 800 kcal på dag 1.
P-Fosfat var 1.1 mmol/L ved start, 0.9 mmol/L dag 2 og 0.42 mmol/L dag 3.
Hva er beste tiltak på dag 3?
A X Gi 250 mg tiamin, fosfat 20 mmol i 500 ml 5 % glukose og SmofKabiven perifer 800 kcal
Pasienten har gått ned 12 kg det siste halvåret, som er et vekttap på 11,8%. I følge kriteriene for
forebygging og behandling av reernæringssyndrom er et ufrivillig vekttap på > 10% siste 3-6
måneder nok for å være i moderat risiko for reernæringssyndrom (RES). For å forebygge RES
skal utgangsverdiene av kalium, kalsium, fosfat og magnesium måles, og handling iverksettes,
blant annet basert på dem.

B

C

D

Svaralternativ C er det beste og riktigste tiltaket fordi tiamin gis, i tillegg til fosfat, og riktig nivå på
energitilførselen (800 + 100 = 900 kcal). Retningslinjen for å forebygge RES er å gi tiamin (Vit B1)
umiddelbart før ernæring gis og i de første 10 dagene av reernæring. De tre første dagene skal
tiamin gir intravenøst. På grunn av fosfatfallet fra dag 1 til dag 3 må pasienten defineres til å være
i alvorlig risiko for RES, og da er retningslinjen at en skal gi 10 kcal/kg/dag. Så, vedrørende
ernæringen er det et riktig nivå med 800 kcal. Husk, pasienten får også 25 g glukose i halvliteren
med 5% glukose fosfaten gis i, og med 4 kcal/g for karbohydrater gir dette 100 kcal, slik at
pasienten til sammen får 900 kcal. Som er 10 kcal/kg/dag.
Gi fosfat 20 mmol i 500 ml 5 % glukose og SmofKabiven perifer 800 kcal
Pasienten har gått ned 12 kg det siste halvåret, som er et vekttap på 11,8%. I følge kriteriene for
forebygging og behandling av reernæringssyndrom er et ufrivillig vekttap på > 10% siste 3-6
måneder nok for å være i moderat risiko for reernæringssyndrom (RES). For å forebygge RES
skal utgangsverdiene av kalium, kalsium, fosfat og magnesium måles, og handling iverksettes,
blant annet basert på dem.
Svaralternativ B er riktigere enn A fordi en gir fosfattilførsel, som er helt nødvendig pga
fosfatfallet. Elektrolyttene må korrigeres! Pasienten var i utgangspunktet i moderat risiko for RES
pga ufrivillig vekttap på vel 10% siste halvåret er, og da er retningslinjen at en skal gi 20 kcal/kg/d.
Men, pga fosfatfallet fra dag 1 til dag 3 må pasienten nå defineres til å være i alvorlig risiko for
RES, og da er retningslinjen at en skal gi 10 kcal/kg/dag. Så, vedrørende ernæringen er det et
riktig nivå med 800 kcal. Husk, pasienten får også 25 g glukose i halvliteren med 5% glukose
fosfaten gis i, og med 4 kcal/g for karbohydrater gir dette 100 kcal, slik at pasienten til sammen får
900 kcal. Som er 10 kcal/kg/dag.
Henvis til klinisk ernæringsfysiolog
Pasienten har gått ned 12 kg det siste halvåret, som er et vekttap på 11,8%. I følge kriteriene for
forebygging og behandling av reernæringssyndrom er et ufrivillig vekttap på > 10% siste 3-6
måneder nok for å være i moderat risiko for reernæringssyndrom (RES). For å forebygge RES
skal utgangsverdiene av kalium, kalsium, fosfat og magnesium måles, og handling iverksettes,
blant annet basert på dem.
Svaralternativ D er for så vidt godt tenkt, og mange trenger individuell gjennomgang av klinisk
ernæringsfysiolog ved opptrapping av ernæringen ved reernæringssyndrom (RES), når
elektrolyttene er korrigert. Men retningslinjen for å forebygge RES er helt klar på hva som må
gjøres ved alvorlig risiko, og denne pasienten har alvorlig risiko for RES. Behandlingsansvarlige
må kjenne til og utføre tiltakene for å forebygge reernæringsyndrom og alvorlige følger av dette,
uavhengig av klinisk ernæringsfysiolog.
Start opptrapping med SmofKabiven perifer 1300 kcal
Pasienten har gått ned 12 kg det siste halvåret, som er et vekttap på 11,8%. I følge kriteriene for
forebygging og behandling av reernæringssyndrom er et ufrivillig vekttap på > 10% siste 3-6
måneder nok for å være i moderat risiko for reernæringssyndrom (RES). For å forebygge RES
skal utgangsverdiene av kalium, kalsium, fosfat og magnesium måles, og handling iverksettes,
blant annet basert på dem.
Svaralternativ A er logisk hvis en mener at pasienten «kun» er i moderat risiko for RES. Hvis en i
farten kun ser på vekttapets størrelse kan en feilaktig komme til denne konklusjonen.
Retningslinjen for å forebygge RES sier klart at elektrolyttene må måles og korrigeres ved behov.
En må aldri overse hvordan fosfatverdien utvikler seg, og nå er pasienten i alvorlig risiko for RES,
fordi fosfatverdien har gått drastisk ned fra dag til dag. Energitilførselen på 800 kcal som
pasienten står på, er riktig, og skal ikke økes i nåværende situasjon
0000161125f335d441
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T-celler med kimær antigenreseptor (CAR-T-celler) brukes i behandling etter tilbakefall av visse
svulster.
Basert på kunnskap om hvordan disse T-cellene fungerer, hva kan være grunnen til at det har
vist seg vanskelig å konstruere CAR-T-celler som dreper karsinomer uten å gi alvorlige
bivirkninger?
A

Karsinomer nedregulerer oftest MHC-I-molekylene og presenterer derfor ikke antigen slik at CART-cellene gjenkjenner dem.
CAR-T-celler er ikke avhengige av å få presentert antigen på et MHC-molekyl.
B X Det har vært vanskelig å identifisere svulstspesifikke antigener på karsinomceller som CAR-Tcellene kan angripe uten at det går ut over friskt vev.
Riktig. CAR-T-celler har hatt best effekt på B-cellesvulster. CAR--celler rettet mot B-cellemarkøren
CD19 gir vanligvis ikke alvorlige bivirkninger selv om også de friske B-cellene drepes.
C Karsinomceller muterer ofte så raskt at CAR-T-cellene etter kort tid ikke lenger gjenkjenner
antigenet som de er rettet imot.
Selv om denne mekanismen er teoretisk mulig, er det vanskelig å tenke seg at den skulle være
årsak til alvorlige bivirkninger forårsaket av CAR-T-cellene.
D Karsinomceller uttrykker ofte CTLA4 som blokkerer signal-2 og med det greier å passivisere
CAR-T-cellene.
CTLA4 er et molekyl som hovedsakelig uttrykkes av T-celler.
0000161125f335d441

42
En pasient får påvist et subduralt hematom på CT caput. Hematomet er hypodenst (mørkere enn
hjernevevet).
Hva slags subduralt hematom er dette mest sannsynlig?
A Subakutt subduralt hematom (2-3 uker gammelt)
B Det er ikke mulig å si noe om hematomets alder
C X Kronisk subduralt hematom (eldre enn 4-6 uker)
Etter som blodet brytes ned får hematomet gradvis lavere tetthet og nærmer seg gradvis samme
tetthet som cerebrospinal væske. Etter 4-6 uker har et subduralt hematom vanligvis klart lavere
tetthet enn hjerneparenchym.
D Akutt subduralt hematom (ferskere enn 1 uke)
0000161125f335d441

43
Du får følgende svar på MR Caput av en pasient innlagt på sykehus med 3 dagers sakte tilkommet
symptomer i form av endret personlighet : "Det foreligger en 3 cm rund oppfyllning i venstre
frontallapps hvitsubstans som lader kontrast i periferien, har en del ødem rundt seg og som har lavt
T1-signal sentralt. Dette sentrale området på 2,5 cm i diameter har svært høy diffusjonsrestriksjon".
Hva er mest sannsynlige etiologi?
A X Abscess
Beskrivelsen passer godt med en abscess
B CNS lymfom
Har ikke sentralt lavt T1-signal (lader kontrast i hele lesjonen)
C Fersk ischemi
Fersk ischemi har høy diffusjonsrestriksjon, men er ischemien fersk har det ikke tilkommet
kontrastlekkasje enda (dette tar > 1 uke) og det blir sjeldent ring-formet med sentralt lavt signal og
sjeldent noe særlig ødem rundt seg. Sykehistorien passer heller ikke med fersk ischemi, som har
en akutt debut.
D Glioblastom
Har ikke svært høy diffusjonsrestriksjon
0000161125f335d441
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Mann på 66 år oppsøker legevakten. Han forteller at han har hatt feber og hoste i 3 dager. Han hoster
opp grønt seigt slim. Det tas røntgen av lungene.
Hva tror du feiler pasienten?
A X Pneumoni
Fasit: Typisk klinikk på luftveisinfeksjon. Røntgen thorax viser diffust avgrensede, flekkvise
fortetninger som ikke har symmetrisk fordeling. Sammenholdt med klinikk er dette typisk rtg.-funn
forenlig med pneumoni/nedre luftveis-infeksjon.
B Lungestuvning
Fasit: Ved lungestuvning vil man se tydelige kartegninger i alle avsnitt av lungene, gjerne helt ut
mot pleura. Ved uttalt lungestuvning, så kan man få diffust avgrensede lungefortetninger som
fordeler seg symmetrisk og perihilært. Funn ved uttalt lungestuvning kan ligne pneumoni, men har
annen klinikk og annen fordeling av fortetningene.
C Pleuravæske
Fasit: Pleuravæske vil se ut som nesten helt hvite fortetninger basalt i affiserte lunger, avhengig
av omfanget. Pleuravæske visker ut lungesinus og har avrundet form/skålform.
D Pneumothorax
Ved pneumothorax så kan man se kanten av lungen helt apikalt ved et stående bilde, det ses
ingen karstrukturer utenfor kanten, og det blir redusert tetthet (mørkere) der hvor
pneumothoraxen er.
0000161125f335d441
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Du jobber som fastlege. En kvinne kommer med sin 85 år gamle far fordi han de siste årene har blitt
mer glemsk. Han ble for en uke siden utskrevet fra sykehus der han ble behandlet for
lungebetennelse. Kvinnen forteller at far da var «helt tullete.» Han er nå noe bedre og klarer seg greit
hjemme, men hun mener han fortsatt er forvirret. Du gjør MMSE der han skårer 15/30 poeng, men
testen preges av at pasienten hører svært dårlig.
Hva gjør du?
A

Legger pasienten inn igjen på sykehus med spørsmål om persisterende delirium
Dette kan vurderes, men er neppe nødvendig da datteren forteller at pasienten er i bedring og
hjemmeforholdene er tilfredsstillende.
B X Innkaller pasienten til ny undersøkelse om 2-3 uker og sørger for å ha taleforsterker tilgjengelig
Riktig. Anamnestisk har han hatt delirium. Man bør vente noen uker før en gjør kognitiv testing,
ved dårlig hørsel er taleforsterker en forutsetning for å gjøre kognitiv testing.
C Henviser til høresentral og tar pasienten til ny kontroll når han har fått høreapparat
Galt. Høresentralen har ofte lang ventetid og høreapparat fungerer ofte dårlig dersom pasienten
allerede har utviklet en kognitiv svikt.
D Konkluderer utfra MMSE-skår med at pasienten har en moderat til alvorlig demenstilstand.
Galt. Grad av demens avgjøres av hvor mye hjelp pasienten trenger, ikke skåre på tester. MMSEskåre på 15/30 er dessuten neppe representativt for pasientens funksjonsnivå da han hører dårlig
og anamnestisk nylig har hatt delirium.
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Du har fått sommerjobb på avdeling for hjerneslag og i dag kommer en ny pasient på posten. Det er en
45 år gammel kvinne, som ble innlagt i går kveld etter at hun fikk redusert gripekraft i venstre
overekstremitet, som imidlertid gikk over i løpet av innleggelsen. CT caput var negativ ved innkomst og
episoden tolkes som transitorisk iskemisk anfall (TIA). Fra tidligere har pasienten en mekanisk
aortaklaff, implantert for 5 år siden for å erstatte en trang, bicuspid aortaklaff. Hun bruker Warfarin 2,5
mg 1 x 1. Blodprøver viser INR 2, 7, glukose 8 mmol/l, HB 12, Leukocytter 13, CRP 50. Du bestiller en
MR caput, som viser flere mindre infarkter i begge hemisfærer. EKG viser sinusrytme. Du begynner
utredningen med å bestille en ekko cor.
Hvilken annen test er viktigst i tillegg til dette?
A Total kolesterol og LDL kolesterol
B X Blodkulturer x 3
Pasienten har bilaterale infarkter, som kommer sannsynligvis fra en sentral embolikilde, i.e.
hjertet. Med dette er tromber på den mekaniske klaffen eller en paroksystisk atrieflimmer mulige
årsaker. Ettersom pasienten har forhøyete leukocytter og CRP må man vurdere mulighet for
infeksjon og dermed endokarditt. Med denne problemstillingen er det anbefalt med 3 blodkulturer
for å kunne dyrke ut et bakterium. De andre tiltakene gjennomføres i løpet av innleggelsen, men
er ikke viktigst.
C En ultralyd halskar
D Telemetri
0000161125f335d441
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En pasient dukker opp på legevakten med en skygge oppad i synsfeltet. Du finner et synsfeltutfall som
vist skjematisk på bildet.

-22-

Hvor i synsbanen sitter sannsynligvis skaden?
A X Tractus opticus etter corpus geniculatum
Riktig. Øvre homonym kvadrantanopi er forenelig med lesjon i de nedre fibrene i tractus opticus
ved temporallappen etter delingen i corpus geniculatum.
B N. opticus
Feil. Skader i n. opticus vil kunne gi komplett synsfeltutfall for et helt øye, men ikke på det andre
øyet da nervefibrene fra hvert øye ennå ikke er krysset med hverandre.
C Tractus opticus før corpus geniculatum
Feil. Skader i tractus opticus før corpus geniculatum vil gi homonym hemianopsi.
D Occipitale cortex
Feil. Skader i occipitale cortex vil kunne gi homonyme parasentrale skotomer.
0000161125f335d441
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En ung mann har ramlet av sykkelen og slått høyre del av hode og hals tre dager før han oppsøker
legekontoret. Han har bemerket opphevet svetting i høyre del av ansiktet. Ved undersøkelse ser du at
høyre pupille er mindre enn venstre og at det er ptose på høyre side. Han angir noe smerter på
halsen, forøvrig er det normal status.
Hva mistenker du?
A X Carotisdisseksjon.
Carotisdisseksjon med skade av sympatiske fibre vil gi kunne gi den klassiske triaden miose,
anhidrose og ptose på affisert side.
B Intrakraniell blødning
Kan gi halvsidig dilatasjon av pupille, men vil vanligvis ikke gi ptose og er ofte ledsaget av
hodepine og bevissthetspåvirkning.
C Skade av n.oculomotorius hø
Vil kunne gi ptose, men oftest også dilatasjon av pupille og dobbeltsyn
D Skade i høyre øye
0000161125f335d441
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Din 63 år gamle pasient klager over at høyrebenet har begynt å oppføre seg merkelig. Han har stivnet
til i begge bena og ved undersøkelse finner du spastisitet i begge lår, livlige reflekser og inverterte
plantarreflekser. Dette får deg til å legge pasienten inn på nærmeste nevrologiske avdeling. Til din
overraskelse skrives pasienten ut med diagnosen Primær lateral sklerose.
Hvilke baner rammes hovedsakelig ved primær lateral sklerose?
A

Dopaminerge baner mellom hjernestamme og n. accumbens
Feil, dette er baner som har med hjernens belønningssystemer å gjøre, og som påvirkes av de
fleste rusmidler.
B Sensoriske C-fibre
Stemmer ikke. Spastisitet og sensibilitet er to helt forskjellige fenomener.
C Motoriske baner i det perifere nervesystemet
Primær lateral sklerose er definert ved at det er motoriske baner i sentralnervesystemet, ikke det
perifere nervesystemet som er rammet.
D X Motoriske baner i sentralnervesystemet
Primær lateral sklerose er den sentrale varianten av ALS som rammer første ordens
motornevron. Senere i forløpet vil mange med denne sykdommen utvikle ALS med affeksjon av
både sentrale og perifere motoriske baner.
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En tidligere frisk kvinne på 22 år kommer til legekontoret med akutt oppstått dobbeltsyn. Du legger
merke til at hun holder hodet på skakke mot høyre, og hun forteller at dette bedrer dobbeltsynet.
Hvilken hjernenerve mistenker du er påvirket?
A X N. trochlearis venstre side
Ved affeksjon av n.trochelaris vil det affiserte øyet få ekstorsjon og bli lett elevert sammenlignet
med det friske. For å kompensere vil mange lene hodet vekk fra et affiserte øyet.
B N. ouculomotorisk høyre
C N. oculomotorius venstre
D N.trochelaris høyre side
Ved affeksjon av n.trochelaris vil det affiserte øyet få ekstorsjon og bli lett elevert sammenlignet
med det friske. For å kompensere vil mange lene hodet vekk fra et affiserte øyet.
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En ung mann har ramlet av motorsykkelen og har pådratt seg en komplett ryggmargsskade i nivå C4.
Hva kalles pasientens forventede motoriske utfall?
A X Tetraplegi
Med skadestedsnivå C4 forventes at motorisk funksjon til armene er påvirket i tillegg til ben.
B Paraplegi
Ved skadenivå under cervicalmedulla kunne en paraplegi foreligge
C Hemiplegi
D Monoplegi
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En mann har arbeidet i 20 år på et støperi der de brukte kvartssand i formene. Han har utviklet en
lungesykdom med småflekkete infiltrater på røntgen thoraks og restriktiv lungefunksjonsnedsettelse.
Hvilken tilstand er mest aktuell?
A

Byssinose
Forårsaket av bomullsstøv og antakelig ikke en støvlungesykdom i ordets egentlige forstand
B Asbestose
nei, av asbeststøv som det ikke er opplysning om
C Hypersenitivitetspneumonitt
Nei, klinikken passer ikke, ikke relevant eksponering
D X Silikose
ja, det er støvlungesykdommen ved kvartseksponering
0000161125f335d441
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En ung baker kommer til legekontoret og klager over at han i det siste har begynt å få anfall med
tungpust og pipende respirasjon. Han blir tett i pusten på jobben og føler seg noe bedre i helgene.
Hvilke to påvirkningsfaktorer er de mest sannsynlige årsaker til sykdommen?
A

Melstøv og humle
Ut fra anamnesen er det grunn til å tro at han har astma. Nei, eksponering for humle er ikke vanlig
eksponering hos bakere
B Muggsopp og melstøv
Ut fra anamnesen er det grunn til å tro at han har astma. Nei, muggsopp er ikke sterkt forbundet
med astma, og er heller ikke spesielt vanlig eksponering hos bakere
C Isocyanater og melstøv
Ut fra anamnesen er det grunn til å tro at han har astma. Nei, isocyanater kan forårsake astma,
men er ikke en vanlig eksponering hos bakere
D X Enzymer og melstøv
Ut fra anamnesen er det grunn til å tro at han har astma. Ja, begger er vanlige eksponeringer hos
bakere og kan forårsake astma
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En 81 år gammel mann legges inn med mistanke om bakteriell meningitt. Etter spinalpunksjon startes
intravenøs antibiotikabehandling med et 3. generasjon cefalosporin + ampicillin. Det gjøres mikroskopi
av gramfarget preparat av spinalvæske, se bilde.
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Bør behandlingen endres som følge av dette funnet?
A X Nei, ampicillin i initial kombinasjonsbehandling er tilstrekkelig i påvente av endelig identifikasjon
og resistenstesting
Mikroskopibildet viser gram positive staver. Funn av gram positive staver i spinalvæske vil
vanligvis være Listeria monocytogenes, som er naturlig resistent mot cefalosporiner med følsom
for ampicillin. Siden en av komponentene i den igangsatte empirisk behandlingen dekker den
mistenkte mikroben, bør en avvente resultat identifikasjon og resistenstenstesting før en vurderer
justering av antibiotikabehandlingen.
B Nei, et 3. generasjon cefalosporin i initial kombinasjonsbehandling er tilstrekkelig i påvente av
endelig identifikasjon og resistenstesting
C Ja, legge til vancomycin iv for å dekke aktuelle patogener bedre
D Ja, skifte til benzylpenicillin + gentamicin for å dekke aktuelle patogener bedre
0000161125f335d441

55
Hvilken bakterie og resistensmekanisme er estimert å forårsake flest dødsfall i Europa?
A X Ekstendert spektrum betalaktamase-produserende Escherichia coli
ESBL E. coli er hyppigste årsak til antibiotikaresistes-assosierte dødsfall i Europa, fulgt av MRSA.
ESBL Klebsielle ses ofte i sykehus og utbrudd i sykehus. Karbapenemresistente Peseudomonas
er fryktet fordi slike infeksjoner ofte er assosiert med multiresistens og er vanskelig å behandle.
(se https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(18)30605-4/fulltext)
B Karbapenemresistente Pseudomonas aeruginosa
C Meticillinresistente Staphylococcus aureus
D Ekstendert spektrum betalaktamase-produserende Klebsiella pneumoniae
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Du mottar en 67 år gammel mann på legekontoret en sensommer som hoster, har feber og er
avkreftet. Han har alltid vært fysisk aktiv i forbindelse med gårdsdrift, men de siste dagene har han
knapt orket å gå til postkassa. Du mistenker at han har lungebetennelse.
Hvilken mikrobe er mest sannsynlig årsak til sykdommen?
A

Rhinovirus
Viruset kan gi pneumoni, men neppe med det uttalte kliniske bildet som beskrives.
B X Streptococcus pneumonia
Dette er den vanligste årsaken til pneumoni med aktuelle kliniske bilde i denne aldersgruppen.
C Staphylococcus aureus
Denne bakterien kan også forårsake uttalte pneumonier, men langt sjeldnere enn streptococcus
pneumoniae og oftere med komorbiditet.
D Influensavirus
Mulig alternativ, men utenfor sesongen (sensommeren angitt)
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Lars på 85 år har kronisk lymfatisk leukemi. Han kommer på rutinekontroll poliklinikken til deg, er litt
slapp, men i rimelig god form og klarer alle vanlige aktiviteter hjemme. Han har Hb på 8,0 g/dl.
Hvilket utsagn passer best i forhold til om Lars skal få erytrocyttransfusjon?
A X Allmenntilstand og livskvalitet er viktigst for å vurdere om han bør få transfusjon.
Hos pasienter med kronisk sykdom må vurderes ut fra allmenntilstand og livskvalitet. Behovet for
transfusjon kan ikke vurderes kun på grunnlag av Hb. Transfusjon vil ofte ikke være
nødvendig hos en ikke-blødende pasient i god allmentilstand.
B Siden Hb er under 9,0 g/dl bør han få transfusjon.
C Han har kronisk sykdom og bør få forebyggende transfusjon for å ha en god livskvalitet.
D Han har kronisk lymfatisk leukemi og bør uansett ikke ha transfusjon.
0000161125f335d441
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En pasient med leukemi trenger allogen benmargstransplantasjon. Pasienten har blodtype O Rh D
positiv, og en potensiell donor har blodtype A Rh D negativ. Margen har god match for HLA.
Er det sannsynlig at benmarg fra denne donoren vil bli forkastet?
A

Ja, fordi det er ABO-uforlikelighet mellom giver og mottager
Se fasit.
B Nei, fordi en Rh D positiv mottager ikke reagerer på en Rh D negativ giver
Ved benmargstransplantasjon spiller ikke Rh-systemet noen rolle – se fasit.
C X Nei, fordi ABO-uforlikelighet ikke spiller noen rolle her
I forbindelse med transplantasjonen behandles pasienten slik at hans egen marg slås helt ut. Da
spiller ABO-typene hos donor og mottager ingen rolle.
D Ja, fordi en person av blodtype O alltid vil ha anti-A antistoff
Se fasit.
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En problematisk bivirkning til midler som brukes for å framkalle generell anestesi er kvalme. Det finnes
imidlertid ett unntak; et middel som ikke bare unnlater å gi kvalme, men som kan ha en direkte
beskyttende effekt mot kvalmeinduksjon. I tråd med dette er dette midlet populært ved bruk i korte
prosedyrer, i dagkirurgi, etc.
Hvilket anestesimiddel er dette?
A Fentanyl
B X Propofol
Korrekt svar
C Ketamin
D Tiopental
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Statiner er den mest brukte legemiddelgruppen ved dyslipidemi.
Hva er denne legemiddelgruppens primære virkningsmekanisme?
A

Hemmer opptaket av kolesterol fra tarmen via p-glykoprotein
Statiner hemmer ikke p-glykoprotein, og p-glykoprotein har ikke noen funksjon i
kolesterolopptaket.
B X Reduserer kolesterolsyntesen ved å hemme enzymet HMG-CoA reduktase
Dette er den primære virkningen av statiner. Dette stimulerer ekspresjonen av LDL-reseptorer på
hetpatocyttoverflaten, som øker opptaket av LDL fra blodbanen til leveren, men det er en
sekundær virkning.
C Reduserer nedbrytingen av triglyserider til frie fettsyrer, noe som reduserer dannelsen av LDL
Nei
D Øker utskillelsen av kolesterol i tarmen ved å binde seg til kolesterolholdige gallesyrer, som
deretter skilles ut i fæces
Statiner binder ikke gallesyrer - dette er virkningsmekanismen til en annen medikamentgruppe
(gallesyrebinderne).
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Den smertestillende effekten av tramadol er i stor grad avhengig av at tramadol omdannes til
metabolitten O-desmetyltramadol, som formidler hoveddelen av opioideffekten. Denne omdanningen
skjer via enzymet CYP2D6, som er gjenstand for både genetisk variasjon og potensielle interaksjoner
med andre legemidler.
Hva blir konsekvensen hvis brukeren har en genvariant som medfører redusert
enzymkapasitet?
A Økt omdanning til O-desmetyltramadol og redusert/manglende smertestillende effekt
B Redusert omdanning til O-desmetyltramadol og økt sannsynlighet for bivirkninger
C X Redusert omdanning til O-desmetyltramadol og redusert/manglende smertestillende effekt
Riktigste svaralternativ.
D Økt omdanning til O-desmetyltramadol og økt sannsynlighet for bivirkninger
0000161125f335d441
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En 75 år gammel kvinne har en komplisert kardiovaskulær sykehistorie med mangeårig, vanskelig
kontrollerbar hypertensjon og en høyfrekvent atrieflimmer som har vært vanskelig å frekvensregulere. I
løpet av det siste året har hun utviklet en ustabil angina pectoris og gjennomgått et STelevasjonsinfarkt. I forløpet av dette har hun også utviklet en hjertesvikt, med redusert
ejeksjonsfraksjon. Hun behandles allerede med betablokker, ACE-hemmer, loop-diuretikum og
acetylsalisylsyre.
Denne pasienten har en kombinasjon av to diagnoser som gjør at digitalisglykosider (digoksin) kan
være en aktuell behandling.
Hvilken kombinasjon er det?
A

Iskemisk hjertesykdom med samtidig hjertesvikt
Iskemisk hjertesykdom er i seg selv ingen indikasjon for behandling med digitalis
B Hypertensjon og iskemisk hjertesykdom
Ingen av disse er indikasjon for digitalis.
C X Hjertesvikt med samtidig høyfrekvent atrieflimmer
Begge er indikasjoner for bruk av digoksin. Digoksin er både frekvensreduserende og positivt
inotropt, og således gunstig for begge tilstander.
D Hypertensjon med samtidig høyfrekvent atrieflimmer
Hypertensjon er ingen tilleggsindikasjon for digoksin og digoksin har ingen fordeler fremfor andre
frekvensreduserende medikamenter ved hypertensjon.
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En 35 år gammel kvinne kommer første arbeidsdag etter påsken og ber om hjelp med røde og sviende
øyne. Hun har hatt dette litt av og på i flere uker, og er nå verre. Hun sier hun tidligere har fått
øyedråper som virket godt, men vet ikke hva det var. Ved undersøkelse finner du konjunktival injeksjon
begge øyne, intet puss, upåfallende visus, normale blikkbevegelser og normal pupillerefleks.
Hva er mest sannsynlig diagnose?
A X allergisk konjunktivitt
Bilateral sviende øyne og konjunktival injeksjon over flere uker på våren er klassisk for allergisk
konjunktivitt.
B fotoelektrisk keratitt (snøblindhet)
C bakteriell konjunktivitt
D viral konjunktivitt
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En 75 år gammel kvinne innlegges på sykehus med akutt innsettende høyresidig parese. Det gjøre en
MR-undersøkelse med diffusjon (bildet under).
Hva er mest sannsynlige diagnose?
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A En fersk blødning
B X Et ferskt infarkt
Diffusjonsrestriksjon i venstre capsula interna og klinikk forenlig med slag gjør dette til det absolutt
mest sannsynlige alternativet
C Et gammel infarkt
D En tumor
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Du er fastlegen til en mann på 25 år som kommer til deg på kontoret grunnet plutselig innsettende
stikkende smerter i venstre thorax. Alt er normalt ved klinisk undersøkelse. Du velger å henvise han til
røntgen thorax "drop-in" og han får undersøkelse samme dag. Her er røntgen thorax frontbilde av
pasienten.
Hva er mest sannsynlige diagnose?
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A

Bildet er normalt, mest sannsynlig muskulære smerter
Det ses pneumothorax
B Lungestuvning
Man kan se ulike funn ved lungestuvning som; dilaterte karstrukturer, kerley-B-linjer, forstørret
hjerte, bilateral pleuravæske, perihilære lungefortetninger. På dette bildet er det ingen av delene.
C Lungeemboli med forstørret A pulmonalis sinister.
Det er en venstresidig apical pneumothorax.
D X Pneumothorax.
Apicalt på venstre side ses en liten pneumothorax. Man kan se konturen av lungen som følger
nesten parallelt med thoraxveggen. Dette er typisk utseende for en apical pneumothoraxkappe.
0000161125f335d441
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I en randomisert kontrollert studie fikk covid-19 pasientene som ble behandlet med dexamethasone,
reduksjon i mortalitet sammenlignet med dem som fikk konvensjonell behandling, P<0.001.
Nullhypotesen er at medikamentet ikke påvirker mortaliteten mer enn den konvensjonelle
behandlingen
Hvilken konklusjon kan du trekke av p-verdien her?
A

Sannsynligheten for nullhypotesen er <0.001.
Det er en misoppfatning å tro at p-verdien er sannsynligheten for nullhypotesen.
B Det nye medikamentet er ikke bedre enn den konvensjonelle behandlingen til å redusere
mortalitet.
Åpenbart feilaktig utsagn.
C X Dataene er ikke forenelige med nullhypotesen
P-verdi referer vanligvis til sannsynligheten, under forutsetning av at nullhypotesen er sann, for at
dataene fra en studie vil vise en assosiasjon minst så langt fra nullhypotesen som det som faktisk
ble observert. Kort fortalt viser p-verdien til samsvar mellom dataene og nullhypotesen, og i dette
tilfellet tilsier den lave p-verdien at dataene ikke er forenelige med nullhypotesen
D Sannsynligheten for at tilfeldigheter forklarer resultatet (som er at reduksjon i mortalitet er større
med det nye medikamentet), er >99,9%
Det er en misoppfatning å tro at p-verdien er sannsynligheten for at tilfeldigheter forklarer
resultatene.
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Du er LIS ved avdeling for medisinsk mikrobiologi. En bioingeniør på avdelingen kontakter deg og
forteller at det er vekst av Staphylococcus epidermidis i en blodkulturflaske. Det er tatt til sammen to
sett (4 flasker) blodkulturer fra pasienten før oppstart antibiotikabehandling. På rekvisisjonen står det
at pasienten er innlagt med mistanke om pneumoni, og at han ikke har underliggende sykdommer eller
fremmedlegemer.
Hvilken betydning kan dette funnet ha?
A X Koagulase negative stafylokokker, inkludert Staphylococcus epidermidis, er et vanlig funn i
blodkultur men representerer som regel forurensning
Koagulase negative stafylokokker er et vanlig funn i blodkultur, og selv om de kan være klinisk
signifikante representerer de oftest forurensning.
B Staphylococcus epidermidis er en vanlig årsak til endokarditt på native hjerteklaffer, og funnet bør
følges opp med ekkokardiografi
Staphylococcus epidermidis er en vanlig årsak til infeksjon på fremmedlegemer, ikke native
hjerteklaffer.
C Koagulase negative stafylokokker, inkludert Staphylococcus epidermidis, er et uvanlig funn i
blodkultur som aldri er klinisk signifikant
Koagulase negative stafylokokker er et vanlig funn i blodkultur. De representerer oftest
forurensning, men kan sjeldent være klinisk signifikante.
D Vekst av Staphylococcus epidermidis i blodkultur betyr vanligvis at pasienten har sepsis, og
intravenøs antibiotikabehandling bør sannsynligvis igangsettes
Staphylococcus epidermidis i kun en av fire blodkulturflasker representerer vanligvis forurensning.
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Agglutinasjonsmetoder for påvisning av antistoffer mot rubella kan av og til gi falske negative
reaksjoner, til tross for høyt antistoffnivå i serum, på grunn av såkalt prosone-effekt.
Hva er forklaringen på dette fenomenet?
A X Overskudd av rubella-antistoffer blokkerer kryssbinding mellom latexpartiklene
Ved stort antistoffoverskudd vil Fab-delen på antistoffene binde seg til rubella-antigenet og dekke
latexpartiklene helt slik at det ikke blir tilgjengelig antigen på overflaten til kryssbindinger mellom
latexpartiklene, og dermed hindre agglutinasjon. En fortynning av serum (ofte 1:10) vil avsløre
dette ved retesting og gi en kraftig agglutinasjon.
B Rubella-antigenet på latexpartiklene har løsnet på grunn av for lang lagringstid
Se kommentar til alternativ D
C Det er dårlig kvalitet på rubella-antigenet på grunn av produksjonsfeil
Se kommentar til alternativ D
D Rheumatoid faktor i prøven blokkerer kryssbinding av rubella-antistoffer mellom latexpartiklene
Se kommentar til alternativ D
0000161125f335d441
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Hos en 73 år gammel kvinne som har fått diare etter antibiotikabehandling i sykehus, påvises
toksinproduserede Clostridioides difficile ved PCR-analyse av avføringsprøve.
Skal dette funnet meldes og/eller varsles?
A X Funnet er nominativt meldepliktig til MSIS, men ikke varslingspliktig
C. difficile-infeksjon (CDI) er nominativt meldepliktig til MSIS, gruppe A sykdom. Kriterier for
melding er smittebærertilstand eller infeksjoner med laboratoriepåvist toksinproduserende C.
difficile hos pasient hvor dette ikke er påvist og meldt de siste 8 uker. Det er kun utbrudd med
CDI som er varslingspliktig (kommuneoverlege, Folkehelseinstituttet og andre instanser ved
utbrudd i helseinstitusjon, se Varsling av smittsomme sykdommer).
B Funnet er summarisk meldepliktig til MSIS, men ikke varslingspliktig
C Funnet er ikke meldepliktig og ikke varslingspliktig
D Funnet er nominativt meldepliktig til MSIS og varslingspliktig til kommuneoverlegen
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En av dine pasienter har i mange år vært mye plaget med ulcerøs colitt. Hun kommer til konsultasjon
og kan fortelle at hun har hatt lite symptomer det siste året.
Hvilke mikroskopiske funn kan du forvente å finne hos denne pasienten dersom biopsier tas
nå?
A

Uttalt fibrose i analslimhinnen.
Ulcerøs colitt involverer vanligvis ikke anus.
B Transmural betennelse i colon.
Dette er et kjennetegn ved Crohns sykdom.
C X Arkitektoniske endringer i kryptene i colon.
I akuttfase vil kryptene ofte destrueres. Ved regenerering endres gjerne arkitekturen, med
forgreninger, fortkortninger eller dilatasjon.
D Fisteldannelse i colon.
Ved ulcerøs colitt er forandringene og ulcerasjoner gjerne begrenset til mucosa og superfisielle
submucosa, i motsetning til Crohns sykdom, hvor betennelsen gjerne er transmural og det er mer
vanlig med fisteldannelse.
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En pasient har forstørret milt og lavt antall erytrocytter, leukocytter og trombocytter i perifert blod.
Benmargsbiopsi viser hyperplastisk hematopoiese.
Hva kalles denne tilstanden?
A Miltinfarkt
B X Hypersplenisme
En av miltens funksjoner er å fjerne gamle eller skadede blodceller fra sirkulasjonen. Denne
funksjonen er avhengig av miltens størrelse slik at en økning av miltvolum vil kunne føre til lavere
mengde erytrocytter, leukocytter og trombocytter i blodet. Hyperplasi av hematopoiesen er en
reaksjon på pancytopeni. Splenomegali kan føre til hypersplenisme, men splenomegali betyr stor
milt og sier ingenting om funksjonen. Hvis dette f. eks. skyldes tumorinfiltrasjon vil det ikke føre til
hypersplenisme da det funksjonelle miltvolum i utgangpunktet da ikke vil øke. Myelodysplasi vil
kunne føre til pancytopeni, men pga av produksjonssvikt og ikke via miltforstørrelse.
C Myelodysplasi
D Splenomegali
0000161125f335d441
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En av dine pasienter er diagnostisert med primær skleroserende cholangitt (PSC). Du må repetere
dine kunnskaper om denne sykdommen før pasienten kommer til konsultasjon.
Hva kjennetegner sykdommen?
A

PSC er en arvelig sykdom (autosomal dominant arv).
PSC er en autoimmun sykdom som medfører destruksjon av galleganger.
B PSC medfører sterkt økt risiko for hepatocellulært karsinom.
Cholangiocarsinom utvikles hos opptil 10% av pasienter med PSC.
C X PSC er assosiert med idiopatisk inflammatorisk tarmsykdom.
En slik assosiasjon sees hos ca. 90% av pasientene med PSC.
D PSC medfører økt risiko for fettlever.
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En 75 år gammel mann som er tidligere røyker får påvist en fortetning i venstre lunge ved
billeddiagnostikk. Det blir tatt biopsi fra lesjonen og i følge mikroskopibeskrivelsen fra patolog
foreligger en lite differensiert epitelial tumor med sikker infilterende vekst. Tumorcellene har nokså
rikelig med cytoplasma og tydelige nukleoler. Patologen kan ikke si sikkert om dette er et
plateepitelkarsinom eller et adenokarsinom.
Hvordan bør han/hun gå frem for å stille en sikker diagnose?
A

Immunhistokjemisk undersøkelse med seks ulike immunmarkører for å øke sensitiviteten.
Det er viktig å spare vev til supplerende undersøkelser, derfor ikke gunstig med for mange
markører.
B ALK immunhistokjemi som screening fordi positivt resultat nesten utelukkende forekommer i
adenokarsinomer.
Det er riktig at ALK rearrangering forekommer hyppigst i adenokarsinomer, men man må gjøre
immunhistokjemi først for å finne ut om pasienten har et adenokarsinom eller et
plateepitelkarsinom.
C EGFR mutasjonsanalyse fordi positivt resultat nesten utelukkende forekommer i
adenokarsinomer.
Det er riktig at EGFR-mutasjoner forekommer hyppigst i adenokarsinomer, men man må gjøre
immunhistokjemi først for å finne ut om pasienten har et adenokarsinom eller et
plateepitelkarsinom.
D X Immunhistokjemisk undersøkelse med få markører for å spare vev til videre undersøkelse.
Dette er et vesentlig poeng i utredningen av lungekreft. Det er ofte lite materiale som blir sendt inn
til undersøkelse og det er viktig å spare vev til videre supplerende undersøkelser (EGFR, ALK,
ROS1, PDL1). Immunhistokjemisk undersøkelse med en plateepitelmarkør og en
adenokarsionmmarkør er tilstrekkelig.
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En av dine pasienter blir diagnostisert med levercirrose.
Hva er en vanlig årsak til utvikling av denne sykdommen?
A Akutt hepatitt A
B X Høyt alkoholinntak
Vanlige årsaker til levercirrose er høyt alkoholinntak, og kronisk hepatitt B og C.
C Autosomal dominant arv
D Diabetes type II
0000161125f335d441
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Det tas benmargsbiopsi av en 73 år gammel dame som sendes inn til histopatologisk undersøkelse. I
rapporten fra patologen er det beskrevet at av alle celler i benmargen er 50-60% plasmaceller. Disse
er positiv for lambda immunglobulin lett kjede og negativ for kappa immunglobulin lett kjede ved
immunhistokjemisk undersøkelse.
Hvilken tilstand har pasienten?
A Reaktiv plasmacellehyperplasi
B X Myelomatose
En mengde på 50-60% plasmaceller vil i praksis si at det alltid er plasmacelleneoplasi, dvs
plasmacytom eller myelomatose. Normale plasmaceller vil uttrykke enten kappa eller lambda
immunglobulin lett kjede der fordelingen i en populasjon vil være ganske jevn, ofte med en liten
overvekt av celler som uttrykker kappa i forhold til lambda. I prinsippet kunne man tenke seg at
plasmacellene her var reaktive, men utelukkende uttrykk av en av de lette kjedene betyr at dette
er en monoklonal populasjon og er det histologiske korrelatet til en M-komponent i serum. MGUS
har ikke over 10% plasmaceller i benmargsbiopsi.

C
D

Non-Hodgkins B-cellelymfomer består av B-celler. B-celler kan differensiere til til plasmaceller. I
enkelte ekstreme tilfeller kan også B-cellelymfomer morfologisk bestå av nesten utelukkende
morfologisk plasmalignende celler pga av at tumorpopulasjonen differensierer i denne retning.
Dette er imidlertid svært sjelden.
MGUS (monoklonal gammopati av usikker signifikans)
Non-Hodgkins B-cellelymfom
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En 65 år gammel kvinne blir henvist til avdeling for gastromedisin pga vedvarende forhøyede
leverprøver. Det blir tatt en nålebiopsi fra leveren for nærmere avklaring. Denne sendes til avdeling for
patologi for histopatologisk undersøkelse. I svaret fra patologen er det beskrevet tap av galleganger og
små granulomer.
Hvilken diagnose er mest sannsynlig i dette tilfellet?
A Primær sklerosende cholangitt
B Virus hepatitt
C X Primær biliær cholangitt
De beskrevne forandringene er typiske for PBC. I tillegg er dette en tilstand som gjerne affiserer
kvinner (median alder ca 50 år) og er gjerne assosiert med andre autoimmune tilstander.
D Autoimmun hepatitt
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Å fjerne galleblæren (cholecystectomi) er et av de vanligste inngrepene i gastrokirurgien og det gjøres
stort sett på grunn av gallesteinsykdom. Selv om galle er sentralt i fordøyelsen av fett ser vi ikke tegn
til under- eller feilernæring.
Hva er mulig forklaring til dette?
A

Gallen blir mer konsentrert
Direkte feil, den blir mindre konsentrert (skjer i galleblæren)
B X Galle kommer fortsatt til tarmen
Riktig, det er en stor "overkapasitet" av galle i fordøyelsesprosessen og fortsatt nok selv uten
lagringsfunksjon.
C Gallen øker i volum
Riktig nok siden konsentrasjonsfunksjonen i galleblæren er borte, men fortsatt ingen endring i
mengden av fordøyelsesrelevante substanser (stort sett gallesyrer)
D Gallen har mer gallesyrer
Ingen holdepunkt for at dette skjer
0000161125f335d441

-34-

78
En kvinne på 78 år innlegges i sykehus pga. tjæreaktig avføring (melena) de siste tre dagene. Hun
hadde kjent skrumplever og portal hypertensjon. Hb ved innkomst var 8 g/dl (ref.verdi 11,7-15,3) og
blodplater 82 (165-370). Undersøkelse på blod i avføringen (Hemofec) var momentant positiv. Hun var
sirkulatoisk stabil ved innkomst.
Hva er mest sannsynlig årsak til at pasienten har reduserte blodplater (trombocytter)?
A

Redusert produksjon av blodplater i benmarg som følge av skrumplever
Skrumplever gir vanligvis ikke en slik påvirkning på benmargen.
B X Økt nedbrytning av blodplater pga. stor milt som følge av portal hypertensjon.
Skrumplever med portal hypertensjon gir hypersplenisme og cytopeni.
C Forbruk av blodplater pga. gastrointestinal blødning.
Det gir ikke forbruk som kan påvises i blodplatetall.
D Skrumplever fører til økt nedbrytning av blodplater i leveren.
Ikke kjent effekt ved skrumplever.
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En 78 år gammel mann innlegges akutt etter at han besvimte på toalettet. Han ble funnet av sin kone
som ser at toalettskålen inneholder mye friskt blod. Pasienten har tidligere hatt to hjerteinfarkt som er
behandlet med PCI og bruker Albyl-E og Lipitor. Ved ankomst mottak er pasienten hypotensiv, men
dette korrigeres med tilførsel av væske/blod. Ved gastroskopi ble det funnet et sår i magesekken som
ble behandlet endoskopisk. Albyl-E ble seponert ved innkomst. Han var Helicobacter pylori positiv.
Hva bør man gjøre videre?
A X Behandle H. pylori med trippelkur, fortsette behandling med Albyl-E og gi livslang behandling
protonpumpehemmer.
Korrekt. Pasienten har hatt en alvorlig blødning og har flere prognotiske faktorer som tilsier
reblødningsfare. Samtidig har han god indikasjon for Albyl-E som han helst bør fortsette med. For
å hindre reblødning bør H. pylori eradikeres og han bør i tillegg få livslang behandling med
protonpumpehemmer.
B Behandle H. pylori med trippelkur og fortsette behandling med Albyl-E
C Behandle H. pylori og seponere Albyl-E
D Seponere Albyl-E og behandle med protonpumpehemmer på ubestemt tid
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En kvinne 43 år har forhøyede leverprøver med typisk hepatittmønster. Serologisk utredning har vist at
hun er hepatitt A og C negativ, og vaksinert mot hepatitt B. Du lurer på om hun har autoimmun hepatitt.
Hvilke blodprøver er oftest forhøyet, og ganske spesifikke, slik at de er svært nyttig for å
diagnostisere sykdommern?
A

Anti-scl-70 og anti-sp100
Mye sjeldnere positive ved autoimmun hepatitt.
Anti-SCL-70 ses ved sclerodermi, CREST og beslektede tilstander. Anti-sp100 ses hos en andel
pasienter med PBC.
B X anti-F-actin og IgG
Oftest forhøyet.
C ANA og p-ANCA
Sjeldnere. og mindre spesifikt.
D anti-M2 og IgM
Anti-M2 er svært nyttig i diagnostikk av PBC
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En 42 år gammel kvinne er ø.hj. innlagt på sykehus med 24 timers sykehistorie og sentrale
abdominalsmerter med utstråling til rygg. På bakgrunn av signifikant forhøyet serum amylase og lipase
stilles første døgn diagnosen akutt pankreatitt. UL abdomen viser små stein i galleblære.
Hvilket av tiltakene nedenfor hører med i oppfølgingen de første dagene etter innleggelse?
A X Daglig CRP. CRP er et mål på inflammasjon, og nyttig for å monitorere det videre forløp
CRP forteller noe om omfang av inflammasjon og nekroser i tidlig fase, og kan være på flere
hundre uten at infeksjon foreligger. Den har dokumentert prognostisk verdi for det videre forløp.
Når prosessen er i heling avtar CRP. Senere i forløp vil en abrupt stigning være et varsel om noen
form for infeksjon
B CT innen 48 timer. Diagnosen akutt pankreatitt skal alltid bekreftes med tidlig CT.
Tidlig CT brukes bare ved diagnostisk usikkerhet. Klassisk klinikk sammen med forhøyet
amylase/lipase x 3 av normalverdi er tilstrekkelig for diagnose. CT med i.v. kontrast i tidlig fase
kan forverre pankreatitt
C Serum amylase måles daglig første uke for å monitorere alvorlighetsgrad av forløp
S-amylase brukes kun til å etablere diagnose ikke til å monitorere forløp. Serie målinger forteller
ingen ting om alvorlighetsgrad eller videre forløp av sykdommen.
D ERCP innen 48 timer. De fleste tilfeller av akutt pankreatitt skyldes migrerende gallestein
Ved gallesteins pankreatitt har steinen i de aller fleste tilfeller spontant avgått til duodenum. Tidlig
ERCP benyttes kun ved kolangitt/mistanke om impaktert stein i galleveiene.
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En 60 år gammel kvinne blir innlagt i kirurgisk mottak etter to dager med økende mavesmerter. Hun
har tidligere vært rimelig frisk og har ingen fast medikasjon. Ved innleggelsen har hun puls 90, BT
130/80, temperatur 38.3, CRP 78 (< 5), leucocytter 13.5 (4.1-9.8), kreatinin 70 (45-90), normale
elektrolytter og lever/galleprøver. Hun har ikke hatt avføring på to dager. Hun har dumpe smerter i
venstre side av abdomen, føler seg noe oppblåst i maven og er kvalm. Ved abdominal undersøkelse er
hun lett palpasjonsøm og slippøm i ve. fossa iliaca, og føler ellers ubehag i venstre flanke og tvers
over maven mot høyre side.
Hvilken utredning er det mest hensiktsmessig å starte med?
A

Rectoscopi
Nei, det er kontraindisert sålenge akutt diverticulitt kan mistenkes.
B Ultralyd abdomen
Nei, sykdomsbildet peker mot akutt abdomen med oppblåst colon proksimalt for en akutt
diverticulitt, og da er ultralyd abdomen et meningsløst forslag fordi det er for mye gass i tarmen til
å kartlegge organer. Dessuten, sykehistorien, blodverdiene og de kliniske funnene peker mot
akutt divertuiculitt.
C X CT abdomen
Det er klart beste alternativ ved uavklart akutt abdomen, og som her peker mot akutt divertuculitt
som mest sannsynlige diagnose.
D Coloscopi
Nei, det er kontraindisert sålenge akutt diverticulitt kan mistenkes.
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En 70 år gammel kvinne med nyoppdaget diabetes er henvist fra primærlege pga ikterus og ufrivillig
vekttap på 10 kg siste 2 mnd. Hun har ubehag i epigastriet, men ikke direkte smerter. Du er en erfaren
LIS lege på kir.avd. på sykehuset.
Hva er din vurdering av mulige diagnoser og videre utredningstiltak?
A X Det kan være en svulst som obstruerer galleveiene ved papilla Vateri, periampulær cancer. Det
skal utføres CT abdomen/thorax før noen invasiv diagnostikk gjøres.
Anamnese og klinikk er godt forenlig med malign obstruksjon av galleveiene, f.eks et
cholangiocarcinom eller cancer caput pancreatis. Videre kartlegging skal starte med
thoracoabdominal CT for TNM staging og vurdering av resektabilitet
B Det er grunn til å mistenke cholangiocarcinom. Pasienten må først til ERCP og få avlastet
galleveiene med stent og deretter utredes med MRCP og CT når galletreet er falt sammen
Det foreligger "stille ikterus" og cholangiocarcinom er definitivt en mulig diagnose. Man skal
imidlertid utføre diagnostikk med CT/MR før invasiv diagnostikk med ERCP. Stent i galleveiene
vil billedmessig dekke for en svulst og forkludre senere CT/MR tolking. Dessuten kan ERCP gi
pankreatitt som ytterligere maskerer underliggende tumor
C Pasienten kan ha gallesteinsutløst pankreatitt og bør utredes med MRCP mtp stein som står
impaktert i dype galleveier og forårsaker ikterus
Stein problematikk er lite sannsynlig. Pasienten har lite smerter og situasjonen er dessuten
ledsaget av betydelig vekttap.
D Hun har pancreas cancer til det motsatte er bevist og bør snarlig få utført ultralyd (UL) abdomen
med percutan biopsi av caput pancreatis.
Hun kan meget vel ha cancer caput pancreatis, men noninvasiv diagnostikk skal alltid utføres
først. Ofte er radiologiske funn alene nok å basere operasjonsindikasjon på, men dersom
diagnostisk tvil er stor skal biopsi tas via endoskopisk UL (EUS). Percutan biopsi kan spre
kreftceller og brukes kun når situasjonen er palliativ
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En mann i 70 årene legges inn med oppkast, kolikkaktige abdominalsmerter og distendert abdomen.
Han er tidligere uoperert. Ved undersøkelse er han diffust slippøm, ingen peritonitt/defanse. Ved
perkusjon er abdomen tympanittisk. Han er afberil, leukocytter 14.5 (4.0 - 9.5) og CRP 10 (0-5).
Hvilke differensialdiagnostiske overveielser gjør du deg?
A

Pasienten har antakelig rikelig ascites som spiler ut abdomen og presser luftholdige tarmer
ventralt. Ultralyd abdomen (UL) med diagnostisk ascites tapping er indisert.
Ascites vil gi distendert abdomen, men demping ved perkusjon. UL har ingen plass, mye
intraabdominal luft vil gi svær ekkostøy og gjøre UL noninformativ.
B Tympanittisk og utspilt abdomen gir først og fremst mistanke om fri luft, f.eks et ulcus perforatum.
Tympanittisk abdomen forteller bare at det er rikelig luft, ingen ting om hvor den ligger. Det må
sykehistorie og klinisk undersøkelse gi en pekepinn på. Det angis at pasient ikke har peritonitt,
hvilket gjør perforasjon av et hulorgan lite sannsynlig - dog ikke umulig.
C X Det er mistanke om mekanisk ileus. Røntgen oversikt abdomen kan avklare diagnosen
Kolikksmerter og distendert, tympanittisk abdomen med slippømhet uten defanse trekker i retning
av mekanisk obstruksjon. Røntgen oversikt abdomen er rimelig startsted (ikke overse klinisk
inneklemt lyskebrokk!), kan evt bekrefte diagnose og gi informasjon om nivå for obstruksjon
(tynntram/colon og høy/lav) og til og med av og til etiologi som f.eks ved colon volvolus.
D Pasienten kan ikke ha mekanisk ileus siden han ikke er operert før og dermed ikke har
abdominale adheranser
Det går an å ha adheranser selv om man er uoperert, f.eks sekvele etter cholecystitt eller
diverticulitt. Det er mange årsaker til mekanisk ileus, adheranser er bare en. Andre årsaker kan
være neoplasier, inneklemte brokk, volvolus etc
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En 25 år gammel kvinnelig student oppsøker deg på fastlegekontoret. Hun har tidligere ikke hatt noen
symptom fra GI-tractus, men fått dysfagi som har tiltatt gradvis over de siste to-tre år. Hun holder
vekten, men sliter mye med å få ned fast føde. Kan kaste opp ufordøyd mat og få intense retrosternale
smerter.
Hva anser du som mest sannsynlig diagnose?
A

Zenker divertikkel
Zenker er en utposning i overgang mellom pharynx og esofagus, i et muskulært svekket parti. Det
oppstår typisk hos meget gamle, ikke unge. Kan gi dysfagi, men ikke retrosternale smerter.
B Peptisk esofagus striktur
Pasienten har ingen anamnese på refluks problematikk og er dessuten ung til å få peptisk striktur.
Oppstår gjerne etter årelang refluks som skader spiserør med inflammasjon og etterhvert fibrose.
C X Achalasi.
Både alder og at det er et gradvis tiltakende problem over lang tid er typisk for achalasi. Samme
også at problemet er mest uttalt for fast føde. Sterke smerter retrosternalt kan være betinget i
esofagusspasme
D Cancer esofagi
Ca esofagi forekommer ikke i denne aldersgruppen. Median alder ligger rundt 70 år. Dessuten vil
man gjerne ha et ledsagende vekttap og kortere sykehistorie.
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Som LIS lege ved sykehusets akutt mottak tar du i mot en 15 år gammel jente med nedre
abdominalsmerter av ett døgns varighet. Smertene startet periumbilicalt og vandret senere til h.fossa
iliaca. I akutt mottak måles temperaturen hos pasienten til 37.4 C, leukocytter 13.4 (4.1- 9.8) og CRP
10 ( 0- 5). Ved undersøkelse er hun ikke spesielt trykkøm, ingen defanse, men uttalt slippøm.
Hvilken diagnostisk overveielse gjør du deg i akutt mottaket?
A

Akutt appendicitt er utelukket. Når smertene har nådd å vandre fra umbilicus til h.fossa vil
pasienten også alltid utvikle direkte trykkømhet med defanse.
Klinikk avhenger av anatomisk leie av appendix. Ikke sjeldent ligger den retrocøcalt eller ned i lille
bekken. Den gir da ofte ikke lokal peritonitt med defanse, men dyp trykkømhet og slippømhet
B Akutt appendicitt er en bakteriell infeksjon og gir CRP over 100. Den lave CRP gjør diagnosen
svært lite sannsynlig
Akutt appendicitt er en infeksjonstilstand og CRP stiger. Imildertid trenger den ikke stige så mye,
og slett ikke i tidlig fase. Det tar tid for kroppen å produsere CRP.
C Leukocytter er forhøyet mens CRP er lav. Ved akutt appendicitt er det motsatt siden det er en
infeksjonssykdom
Ved akutt appendicitt er det typisk at leukocytter stiger raskere enn CRP. Dette fordi de ligger
prefabrikert i kroppen og raskt kan frigjøres til blodbane, mens CRP molekylet må produseres i
lever som respons på infeksjon og dermed får 12- 24 timers lag-time
D X Pasienten kan godt ha akutt appendicitt selv med nesten normal CRP. Med moderat klinikk er det
fornuftig å gå videre med ultralyd (UL) abdomen
Anamnese og klinikk er godt forenlig med akutt appendicitt. Det er rimelig å bekrefte diagnose
med UL abdomen. Vi unngår CT hos unge pga stråleeksponering. Hvis man opererer på klinikk
alene kan det bli uforholdsmessig mange "bleike" appendixer - dvs non-inflammerte
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Hva er Billroth-II?
A X Rekonstruksjon etter distal ventrikkel reseksjon
Det er korrekt. En bøyle av prokismale jejunum legges opp til ventrikkelanastomose, med
duodenum som tilførende løp til ventrikkel og jejunum som fraførende. Oppkalt etter den svært
kjente tysk/østerikske kirurg Theodor Billroth (1829 - 1894)
B Rekonstruksjon etter Whipples operasjon
Etter Whipple lages tre anastomoser - på ventrikkelsiden kalles det bare gastro-jejunostomi
C Rekonstruksjon etter total gastrectomi
Total gastrectomi rekonstrueres med esofago-jejunostomi a.m Roux-Y
D Rekonstruksjon etter reseksjon av ekstrahepatiske galleveier
Etter reseksjon av galleveier brukes hepatico-jejunostomi i Roux-Y konfigurasjon
0000161125f335d441

-38-

88
En 21 år gammel kvinne innlegges sykehus for smerter og hevelse i hele venstre ben. Hun har også
merket funksjonsdyspne siste to dager. D-dimer er positiv, og ultralyd viser dyp venetrombose i lysken
uten at man kan se øvre begrensining. Pasienten er tidligere frisk. Hele venstre ben er hovent og
smertefullt. Du finner at omkretsen på venstre lår er 15 cm større enn på høyre lår. Blodgass viser
PO2 9.8kPa (normalområde 11.1-14.4kPa) og PCO2 3.5kPa (normalområdet 4.6-6.4kPa). Blodtrykket
er 120/80 og puls 120 regelmessig. Orienterende blodprøver er normale, inkludert alat, alp, bilirubin og
kreatinin.
Hvilken behandling vil du velge?
A X Antikoagulasjonsbehandling med DOAK.
Pasienten har proksimal trombose til bekken-nivå, og mest sannsynlig lungeemboli. Indikasjon for
trombolyse ved lungeemboli er sirkulatorisk sjokk med lavt blodtrykk. Andre pasienter er best tjent
med antikoagulasjonsbehandling fordi raskerer trombolyse ikke oppveier for blødningsfaren.
Sluttresultatet blir likt fordi egentrombolysen i lungene er så god at alle trombemasser vanligvis
løses helt opp med tiden. For dyp venetrombose har studiene med systemisk eller kateterbasert
trombolyse ikke vist signifikant bedring av post-trombotisk syndrom med trombolyse, og det er
ikke indikasjon for denne behandlingen ved DVT. DOAK virker raskt og effektivt og det er ikke
nødvendig med lav molekylær vekt heparin først. Unntaket er dabigatranetixilat og edoxaban fordi
studiene på disse er gjort med fem dagers LMWH behandling før oppstart DOAK.
B Systemisk i.v. trombolyse med rekombinant vevsplasminogen aktivator etterfulgt av lav
molekylært vekt heparin i fem dager, så DOAK.
C Kateterbasert trombolyse med rekombinant vevsplasminogen aktivator i den dype venetrombosen
etterfulgt av lav molekylært vekt heparin i fem dager, så DOAK.
D Antikoagulasjonsbehandling med lav molekylært vekt heparin første fem dager, deretter DOAK.
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En 60 år gammel kvinne har fått påvist DVT i høyre underekstremitet med øvre begrensing midt på
låret. Det er 2 cm forskjell i omkrets i låret og en del smerte. Det blir startet
antikoagulasjonsbehandling i sykehusets mottagelsesavdeling hvor du har vakt.
Hvilken beslutning og begrunnelse er mest rimelig?
A

Pasienten kan reise hjem, men bør være mest mulig immobilisert i 3 dager for å forhindre
lungeemboli.
B Pasienten legges inn for immobilisering i 3 dager, det er risiko for lungeemboli
C X Pasienten kan reise hjem og mobiliseres fullt ut så langt smertene tillater, det er ikke lenger fare
for lungeemboli
Immobilisering bør unngås, det er en risikofaktor i seg selv for trombose/emboli. Studier har vist at
faren for lungeemboli er lav etter at man har startet antikoagulasjonsbehandling, og at det er trygt
med poliklinisk behandling ved DVT.
D Pasienten legges inn for utredning av lungeemboli og eventuell underliggende malignitet og kan
reise hjem så snart dette er utført
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En 51 år gammel mann innlegges sykehus for smerter og hevelse i høyre ben. D-dimer er positiv og
ultralyd viser dyp venetrombose i vena poplitea. Pasienten er nyretransplantert for 8 år siden og står
på takrolimus. Du finner ingen utløsende årsak til trombosen. Det er normal klinisk status.
Orienterende blodprøver viser estimert GFR 35 ml/min (normlområde 100-140 ml/min). Øvrige prøver
er normale, inkludert alat, alp og bilirubin.
Hvilken behandling vil du velge som lege i akuttmottaket?
A
B

Starte behandling med rivaroksaban eller apiksaban.
Starte behandling med lav molekylær vekt heparin første fem dager, deretter dabigatranetixilat
(Pradaxa) alene.
C Starte behandling med lav molekylær vekt heparin første fem dager, deretter edoksaban alene.
D X Starte behandling med lav molekylær vekt heparin og warfarin med terapeutisk INR 2.0-3.0.
1
Førstevalg ved behandling av venøs tromboembolisme er DOAK. Men fordi vi ikke har
monitoreringsopplegg for DOAK forutsetter det at vi har en trygg og forutsigelig situasjon både
med hensyn på opptak og utskillelse. Alle DOAK utskilles helt (dabigatranetixilat) eller delvis
(øvrige) renalt. Apiksaban har minst renal elimininasjon og kan i følge produsent og retningslinjer
brukes ned til GFR 30 ml/min. Den renale ekskresjonen skjer via P-gp systemet, og
levermetabolismen via Cyp3A4. Det er stort sett de samme medikamentene som metaboliseres
over disse to systemene. De er generelle og tar seg av flere store medisingrupper. Problemet er
at de har begrenset kapasitet. Det betyr at hvis man inntar flere medikamenter som metaboliseres
over disse systemene vil det være et betydelig potensiale for interaksjon og derved
konsentrasjonsendring av medikamentene. Takrolimus metaboliseres delvis over Cyp 3A4, og
sammen med redusert nyrefunksjon vil dette gi en utrygg situasjon med DOAK hos denne
pasienten.
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Du har diagnostisert dyp venetrombose hos en 60 år gammel mann og skal starte behandling. Du
overveier fordeler og ulemper med de forskjellige antikoagulasjonsmidlene.
Hvilket av utsagnene er riktig om direktevirkende antikoagulasjonshemmere (DOAK) av typen
apiksaban og rivaroksaban?
A

De må settes som subkutan injeksjon
De aktuelle medisinene er tabletter
B X Det er ikke gode eller etablerte måter å monitorere graden av antikoagulasjon
Ja, riktig. Men ved fravær av lever/nyresvikt eller interagerende medikamenter (cyp3A4/P-gp) er
det ikke nødvendig med monitorering pga stabil og forutsigelig effekt.
C Mange er allergiske mot faktor Xa-hemmere
Allergi er ikke noe problem av betydning
D Pasienten må behandles med lavmolekylært heparin i 5 dager først
Feil. Dette gjelder trombinhemmeren dabigatran og faktor Xa-hemmere edoksaban
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Du har utredet en tidligere frisk man på 62 år pga. kløe uten utslett. Han har forhøyet hematokritt
(0,56). Normale hvite og trombocytter. Blodutstryk med normale funn. Ved klinisk undersøkelse
palperer du en lett forstørret milt.
Hvilken genforandring er mest sannsynlige årsaken?
A
B
C

B cell lymphoma 2 (BCL2) mutasjon
Bruton kinase (btk) mutasjon
TP53 mutasjon
Mutert i mange kreftformer men ikke årsak til polycytemia vera/myeloproliferative tilstander.
D X Mutasjon i Janus kinase 2 (JAK2).
Vanligste årsak til polycytemia vera
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65 år gammel mann som for 4 år siden hadde en episode med transitorisk iskemisk anfall, og ble satt
på acetylsalicylsyre som han sluttet med etter en uke. Han har i ca. 3 års tid hatt smerter i tærne og
blitt utredet av revmatolog, hudlege og nevrolog. Som turnuslege tar du blodprøver på ham som viser
følgende Hb 14,4 (ref 13,4-17,0), leukocytter 6,0 (ref 4,1-9,8), neutrofile granulocytter 2,2 (ref 1,8-6,9),
trombocytter 480 (ref 164-370). Altså eksakt samme blodprøveresultat som for et år siden.
Hvilken diagnose mistenker du og hvordan går du videre?
A X Mistenker essensiell trombocytose, starter igjen med acetylsalecylsyre og henviser til hematolog.
Sykehistorie og blodprøver er forenlig med myeloproliferativ sykdom (essensiell trombocytose).
B Sykehistorie best forenlig med sero-negativ reumatoid artritt. Tar JAK2 mutasjon for å utelukke
myeloproliferaiv sykdom. Hvis negativ henvises til revmatolog.
C Mistenker essensiell trombocytose, starter med Albyl-E, tar JAK2 mutasjon, hvis positiv henvises
paseinten til hematolog.
Jak2 mutasjon positiv i ca 40-50% av ET.
D Tar nye blodprøver om 3 måneder for å utelukke sekundær trombocytose.
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Hvilken av sykdommene under betraktes IKKE som klonal sykdom?
A Kronisk lymfatisk levkemi
B Polycytemia vera
C X Primær immunologisk trombocytopeni
Primært ikke klonal sykdom.
D Waldenström makroglobulinemi
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Hvilken malign blodsykdom har høyest incidens?
A

ALL, voksne
0,5/100000/år
B X Myelomatose
6-8/100000/år
C KML
2/100000/år
D AML
4/100000/år
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En tidligere frisk firebarnsmor innkommer med 4 ukers sykehistorie med slapphet. Hun var 9 år
gammel innblandet i en trafikkulykke og fikk da transfusjon av 3 enheter blod. Hb er markert nedsatt til
4,8 g/dl. Hun er nå sirkulatorisk stabil. Blodprøvene viser normale verdier for granulocytter og
trombocytter, men det er økte retikulocytter. Videre har hun høy LD og bilirubin. Du bestiller blod for
øyeblikkelig hjelp transfusjon. Blodbanken ringer deg tilbake og opplyser at de ikke finner noen
blodgivere som er forlikelige.
Hva er sannsynlig forklaring på dette?
A

Pasienten har en akutt blødning.
Forklarer ikke hemolyseprøvene
B Pasienten er alloimmunisert på grunn av tidligere transfusjoner.
Skjer nesten ikke i dag. Usannsynlig
C X Pasienten har autoantistoffer mot erytrocytter som forstyrrer forliksreaksjonen
Autoantistoffer forstyrrer forliket, et velkjent fenomen ved autoimmun hemolyse. Hb 4,8 er
antagelig livstruende. Du må få det beste blodet blodbanken kann skaffe deg innen få timer. Kjør
biologisk forlik, dvs gi litt blod og observer tegn til akutt hemolyse.
D Pasienten er alloimmunisert under tidligere svangerskap
Gir problemer for blodtransfusjoner ganske sjelden. Kan gi problemer med å finne trc som er
forlikelige
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En pasient med nylig hjerteinfarkt har fått behandling. Sykepleieren legger merke til at han blør fra
innstikkssteder på begge armer
Prøvesvar

Normalverdi

Trombocytter

300

145-390 *10^9/L

PT-INR

1,4

0,9-1,2

APTT

80

28-39 sekunder

Antitrombin III

97%

78-125%

D-Dimer

14

<0,5 mg/L

Fibrinogen

0,3

1,9-4,2 g/L

Blødningstid
41
5-12 minutt
På bakgrunn av disse prøveresultatene – hvilken behandling er det som gjør at pasienten blør ?
A X Trombolysebehandling
Prøveverdiene passer godt overens med hva man kan forvente hos en pasient som er blitt
behandlet med trombolyse.
B Warfarinbehandling
Ved blødning forårsaket av warfarin vil det kunne sees en økning i spesielt PT-INR mye høyere
enn i prøveverdinene overnfor. Det vil i tillegg være normal blødningstid.
C MONA-behandling
Ved MONA-behandling vil pasienten få acetylsalisylsyre som har en platehemmende effekt. Det
er ikke noe spesiell blødningsrisiko forbundet med standard MONA-behandling.
D Heparinbehandling
Ved heparinbehandling vil det bl.a. være normal blødningstid. Andre punkter hvor prøveverdiene
ovenfor ikke samsvarer med blødning forårsaket av heparinbehandling vil være verdiene for Ddimer, ATIII, Fibrinogen og APTT.
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Hvilken av tilstandene er assosiert med perniciøs anemi?
A X TSH 15,2 (0,2-3,4) mIU/L
Perniciøs anemi skyldes intrisic faktormangel pga autoimmun parietalcelledestruksjon, som er
assosiert med autoimmun thyreoiditt. Høy TSH antyder underfunksjon av Gl. thyreoidea.
Autoimmun thyreoiditt er den vanligste årsaken til hypthyreose og i likhet med cøliaki og ITP
assosiert med Autoimmun gastritt
B Malabsorpsjon av intrinsic faktor-B12-komplekset
Se øvrige svar
C Vegetarisk diett
En sjelden årsak til B12-mangel som er betinget i egne valg
D Reseksjon av terminale ileum
Ileumreseksjon er en god forklaring på B12-mangel. Men Perniciøs anemi er en
autoimmun tilstand som også fører til B12-mangel pga mangel av intrinsic factor
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En 20 år gammel mann kommer inn til akuttmottaket etter en trafikkulykke. Han er intubert på
skadestedet og “bagges” av ambulansepersonalet. Det er mye blod, men du ser at han har en åpenbar
feilrotasjon av høyre femur og blør fra hodet.
Hva er din første prioriterte oppgave?
A Inspisere og om nødvendig grovreponere femur
B Vurdere bevissthetsnivå med Glascow Coma Scale?
C X Vurdere pustemønster ved å lytte over begge lunger
Fortsatt er det ABC som gjelder, luftvegen er sikret og da gjenstår B (breathing): se på thorax og
lytte over lunger
D Måle puls og blodtrykk
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En 20 år gammel mann kommer inn til akuttmottaket etter en trafikkulykke. Han er våken, men virker
veldig medtatt, og svarer svært usammenhengende. Det er mye blod, men du ser at han har en
åpenbar feilrotasjon av høyre femur og blør fra hodet. Du måler respirasjonsfrekvens på 20/min,
hjertefrekvens på 120/min og blodtrykk på 110/80 mmHg. Traume-CT viser en stor pågående
miltblødning, og han tas direkte til operasjonsstua.
I tumultene har han mistet én PVK (perifert venekateter) og har nå kun en tynn blå PVK igjen. Men
anestesilegen ber deg slappe av og sier han legger en 3-lumen SVK (sentralt venekateter) straks
pasienten er i narkose.
Hva tenker du om dette?
A En SVK legges raskt og da kan dere gi både blod og medikamenter
B Blod og medikamenter kan ikke blandes i samme PVK, du vil derfor legge enda en blå PVK.
C X SVK tar tid å legge, vil gi dårlig mulighet for store transfusjoner og kommer for sent i forløpet
Sentralvenøst kateter(SVK) kan være en løsning om innleggelsen går greit men krever steril
oppdekning og fjerne bruk av ultralyd. Dette tar tid, i tillegg er dimensjonen på standard SVK for
liten til effektiv transfusjon av blod. Derfor er bør det legges grove PVK på armene under
forberedelse til operasjon. Slik sikrer man også å ha gode intravenøse tilganger dersom man får
sirkulasjonskollaps ved innledning av anestesien. Budskapet ved skader er altså korte, grove
PVK. Tynne blå PVK kan fungere dårlig ved hypotermi og hypotensjon.
D Det tar noe tid å legge SVK, men eventuelt blodtrykksfall ved innledning anestesi kan motvirkes
med noradrenalin gitt i den eksisterende venflonen.
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En 20 år gammel mann kommer inn til akuttmottaket etter en trafikkulykke. Han er intubert på
skadestedet, og ved “bagging” hører du sidelike respirasjonslyder. Det er mye blod, men du ser at han
har en åpenbar feilrotasjon av høyre femur og blør fra hodet. EKG viser hjertefrekvens på 120/
min. Blodtrykket måles til 80/40 mmHg.
Hvordan håndterer du dette transfusjonsmessig?
A Transfusjon av RingerActat til systolisk blodtrykk over 100 mmHg
B X Transfusjon av “katastrofe-blod” (erytrocytter og plasma) til systolisk blodtrykk over 100 mmHg
Her er det gjort 2 vurderinger: for det første vil man være forsiktig med å transfundere opp til for
høyt blodtrykk når det er en pågående blødning. dette kalles kontrollert resuscitering av
sirkulerende volum. Dersom man har blod tilgjengelig vil det være en fordel for å unngå uttynning
av både den oksygentransporterende evnen til blodet men også koagulasjonsevnen. De er ingen
opplysninger om Hb i oppgaven men tilstanden oppfattes så alvorlig at men vil velge å gi
katastrofeblod kontrollert til blodtykk 100 mmHg. Katastrofeblod finnes i akuttmottaket.
C Transfusjon av RingerActat til systolisk blodtrykk over 120 mmHg
D Transfusjon av “katastrofe-blod” (erytrocytter og plasma) til systolisk blodtrykk over 120 mmHg
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En 91 år gammel kvinne med hjertesvikt på grunnlag av mange tidligere hjerteinfarkt kommer inn med
et lårhalsbrudd. Heldigvis er det ledig kapasitet på operasjonsstua, og hun tas raskt til operasjon. Før
anleggelse av spinalanestesi legger du en arteriekran og tar følgende blodgass: pH 7.2 (7.35-7.45),
BE -8 (-3.0-3.0 mmol/L), pO2 10 kPa (10.0-14.4 kPa), pCO2 8 kPa (4.70-5.90 kPa).
Hvilken syre/base tilstand er dette?
A
B
C
DX

Forventet blodgass ut i fra alder og skadeomfang
Kompensert respiratorisk acidose
Kompensert metabolsk acidose
Kombinert respiratorisk og metabolsk acidose
BE er negativ og PCO2 er høy: kombinert acidose
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En 7 år gammel gutt var bevistløs i 1-2 min etter å ha falt på sykkel. Da han våknet virket han helt
upåvirket. 7 timer etter fallet begynner gutten å utvikle hodepine, kvalme og oppkast. Han blir kjørt til
sykehus hvor det blir tatt CT. På CT ser man at han har fått en intrakraniell blødning.
Hvilken type intrakraniell bløding er mest sannsynlig i dette tilfellet?
A

Subdural blødning
Subdurale blødninger er svært sjeldent hos barn og gir ikke "stille" intervall mellom skade og
symptomer
B Intracerebral blødning
Ville gitt mer akutt symptomdebut
C Subaraknoidal blødning
Spontan subaraknoidal blødning gir hyperakutt symptomdebut. Traumatisk subaraknoidalblødning
gir ikke "stille intervall"
D X Epidural blødning
Typisk sykehistorie hvor det kan ta noen timer før hematomet er stort nok til å øke det
intrakranielle trykket nok for å fremkalle symptomer.
http://nhi.no/pasienthandboka/sykdommer/hjerne-nervesystem/epiduralblodning-8588.html?
page=2
Kilde: nevrologi og nevrokirurgi fra voksen til barn, kap 24
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Spurling test er en nyttig test ved smerter i nakken og utstrålende smerter/nevrologiske symptomer i
overekstremitetene
Rigmor på 54 år har nakkesmerter og smerter og parestesier i venstre overekstremitet. Smertene er
varierende i intensitet, stråler ut til baksiden av skulderen, overarm, underarm og fingre og kommer
ved spesielle bevegelser i nakken. Det er smertefult å bevege både nakke og skulder. Hun har det
best når hun kan sitte med nakken bøyd forover og litt mot høyre. Ved Spurling test får hun smerter og
parestesier ut i venstre overekstremitet og helt ut i de midtre fingre.
Hvordan tolker du Spurling testen?
A

Smerter i nakke og skulder ved bevegelse tyder på patologi i skulderen.
Pasienter med nerverotsaffeksjon i nakken (særlig ved C7 affeksjon) kan ha smerter bak
skulderen og ned i overekstremiteten. Spurling test er vanligvis ikke positiv ved ren
skulderpatologi
B X Spurling test gir mistanke om C7 rot affeksjon på venstre side
Sykehistorien og funn ved Spurling test gir sterk mistanke om venstresidig C7 rot affeksjon
(radikulopati) med utsrålende smerter og parestesier ut i C7 dermatomet
C Smerter ved bevegelse av nakken tyder på smerter fra ledd og leddbånd i nakken
Utstrålende smerter helt ut i fingrene ved bevegelse i nakken tyder på affeksjon av nerverøtter i
nakken
D Smerter og nummenhet tyder på affeksjon av ryggmargen (cervikal myelopati)
Pasienten har smerter i nakken og smerter og parestesier ut i venstre arm. Ingen affeksjon av
finmotorikk i overekstremitetene og heller ingen symptomer fra bena. Dette tyder mer på en
cervikal radikulopati enn på en cervikal myelopati
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Nakkeskade og medullaskade i øvre del av cervikalcolumna (over C4) kan være livstruende hvis
pasienten ikke får umiddelbar hjelp.
Hva er årsaken til det?
A X Medullaskade i øvre cervikal columna kan medføre opphevet egenrespirasjon
Ved høy medulla skade (over C4) vil bevegelsen av diafragma kunne lammes med dårlig eller
opphevet respirasjon som resultat. Disse pasientene er helt avhengig av umiddelbar
respirasjonshjelp
B Skader i øvre cervikal columna ansees ustabile og må operers raskt
Pasienten må først stabiliseres, transporteres og diagnostiseres før man tar stilling til om kirurgi er
riktig behandling
C Ved skader i øvre del av cervikal columna har pasienten ofte mye smerter som må behandles
med sterke smertestillende
Skader i denne delen av cervikal columna er ikke mer smertefulle enn lenger ned, og bruk av
sterke smertestillende hos en slik pasient kan påvirke respirasjonen
D Ved skader i øvre del av cervikal columna vil pasienten være spesielt utsatt for liggesår
Liggesår ved tverrsnittslesjoner utvikler seg over dager
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Kåre på 73 år har fått gradvis økende ryggsmerter med utstråling til bena, mest i venstre ben i 6 mnd.
Smertene går fra ryggen, glutealt og ned i leggen. Kona hans bemerker at han er begynt å gå mere
fremoverbøyd de siste månedene. Smertene forværres ved gange og etter ca 500 meter blir han
nummen og svak i begge ben og begynner å halte på venstre ben. Han føler da at han har problemer
med å løfte fotbladet. Symptomene gir seg raskt (i løpet av 2-3 min) ved fleksjon i columna og han kan
da gå flere hundre meter igjen før symptomene kommer. Han har lite smerter i sittende stilling.
Hva tror du er den mest sannsynlige årsaken?
A X Sentral lumbal spinal stenose med noe venstresidig overvekt
Han har typiske symptomer på lumbal spinal stenose med smerter, nummenhet og følelse av
kraftløshet i bena ved gange samt fleksjonslindring. Selv om han har mest smerter i venstre ben
og får nedsatt kraft i venstre ankel ved gange (sannsynlig drop fot), har han bilaterale symptomer
med nummenhet og kraftløshet i begge ben forenlig med en sentral spinal stenose
B Lateral lumbal spinal stenose (recess stenose) med trange forhold for venstre L5 rot.
Lite sannsynlig da han har bilaterale symptomer
C Hofteledds arthrose venstre side
Lite sannsynlig da han har smerter også i høyre ben, smertene går ned i leggen og han har
bilateral nummenhet og kraftløshet i begge ben.
D Klaudicatio intermittens
Ikke så sannsynlig da han har tydelig fleksjonslindring
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En 63 år gammel kvinne innlegges nevrologisk avdeling grunnet svelgevansker.
Ved undersøkelse har hun dysartri, redusert tempo i tungen, atrofi i høyre lår samt fasciculasjoner i
venstre lår og venstre overarm.
Hvilke av funnene indikerer at hun har en sentral skade?
A

Dysartri
Dysartri kan være både sentralt og perifert funn. Her er det ikke angitt type dysartri, det er derfor
ikke mulig å konkludere ut fra oppgaven.
B Atrofi høyre lår
Tap av muskelmasse er et perifert funn.
C Fasciculasjoner
Fasciculasjoner er tegn på affeksjon av perifere motornevroner
D X Langsomt tempo i tungen
Redusert tempo (og finmotorikk) er sentrale tegn.
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En 40 år gammel mann har vært til kiropraktisk behandling for nakkesmerter. Tre dager etter
behandlingen fikk han akutt ptose i Ve øye og miose. Samme dag fikk han Ve sidig hodepine. Man
mistenker carotis disseksjon.
Hva er den beste testen for å bekrefte diagnosen?
A CT perfusjon caput
B X CT angiografi av caput og collum
CT angiografi kan vise innsnevring og disseksjon i a. carotis
C PET scan
D MR av hodet
MR av hodet kan påvise infarkt i dette tilfellet, men vil ikke avdekke disseksjon
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En 25 år gammel kvinne med kjent migrene med aura i form av flimring for øynene og skotom fikk en
dag akutte symptomer i følgende rekkefølge: flimring for øynene, stort skotom på høyre side av
synsfeltet og venstresidig dunkende hodepine. Skotomet på høyre side vedvarte i 24 timer. MR
caput avdekket en liten, iskemisk forandring i venstre occipitallapp.
Hva er sannsynlig diagnose?
A

Occipital lapp epilepsi
Occipital lapp epilepsi kan gi aura lignende symptomer, men ofte positive fenomen, ikke negative
symptomer som skotom. I tilegg hadde pasienten hodepine som ikke passer med epileptisk
fenomen
B Trombotisk infarkt i occipital lapp
Trombotisk infarkt kan man ikke helt utelukke, men er ganske usannsynlig her siden
symptamatologi består av hennes typiske migrene aura
C Prolongert aura
Påvist infarkt på MR
D X Migrenøs infarkt
Mest sannsynlig diagnose er migrenøs infarkt siden symptomene hennes består av hennes
TYPISKE migrene symptomatologi (av lengre varighet enn vanlige migrene episoder)
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En 55 år gammel kvinne kommer til nevrologisk poliklinikk grunnet plager gjennom 1-2 år med at
fingrene på høyre hånd dovner bort om natten, spesielt de radiale fingrene. Hun angir nedsatt kraft i
hånden.
Det er atrofi av tenarmuskulaturen Hvilken nervestruktur er mest sannsynlig affisert?
A

Nervus radialis
Drophand er det mest typiske symptom ved radialisparese, dvs at man mister evnen til å
ekstendere håndledd og fingre. I tillegg kan man ha redusert følelse i 1.-3. finger. Følesansen på
håndbaken er også nedsatt
B X Nervus medianus
Symptomene er karakteristiske for karpaltunnelsyndrom. Ni fleksorsener går gjennom tunnelen
sammen med nervus medianus. Rett før nerven går inn i karpaltunnelen avgis sensoriske fibre til
tenarregionen. Etter tunnelen avgis motoriske grener til abductor pollicis brevis, opponens pollicis
og 1.-2. lumbrical og sensoriske grener til 1.-3. og halve 4. finger. (Fritt etter NevroNEL)
C Plexus brachialis
Hos de aller fleste med affeksjon av plexus brachialis er første symptom intense vedvarende
smerter i arm, nakke eller brystkasse. Samtidig med eller etter smertene tilkommer
progredierende pareser i skulder/arm/hånd og sensibilitetsutfall som er flekkvise. Paresene har
variabel utbredelse og alvorlighet, manifesterer seg ofte som skapula alata, svakhet for skulder
utadrotasjon, eller manglende evne til å flektere ytterleddet i peke- og tommelfinger. Utfallene
kjennetegnes av at de ikke korresponderer med en bestemt rot, perifer nerve eller generell
polynevropati.
D Nervus ulnaris
Typiske symptomer ved affeksjon av ulnarisnerven er smerter og nummenhetsfølelse i den ulnare
del av håndflaten, samt ringfingeren og lillefingeren. Eventuelle smerter er vanligere i underarmen
og i albueregionen. Plagene forverres gjerne ved bøyning i albuen. Det er sjelden atrofi, men det
kan være nedsatt kraft for fingerknip.
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En 47 år gammel mann er henvist til nevrologisk poliklinikk med spørsmål om klasehodepine fordi han
siste året har hatt gjentatte svært hyppige anfall (opptil 5-8 per dag) med strengt høyresidig hodepine
som typisk varer 10-15 minutter. Under anfall er det ledsagende neserenning og tåreflod på samme
side. Anfallene er plagsomme, men uten bevegelsestrang. Han er ellers frisk og bruker ingen faste
medisiner. Han ikke opplevd noe effekt av ulike typer vanlig smertestillende tabletter. MR Caput samt
nevrologisk og somatisk undersøkelse viser normale funn. Etter oppstart av Inometacin (Indomet) 25
tre ganger daglig blir han umiddelbart kvitt anfallene.
Hvilken hodepinediagnose har denne mannen mest sannsynlig?
A

Kronisk klasehodepine
Fravær av bevegelsetrang og uvanlig kort varighet i forhold til klasehodepine. Mangler typisk
Indometacin-respons
B X Kronisk paroksysmal hemikrani
Indometacin-responsiv anfallsvis strengt halvsidig hodepine med autonome ledsagersymptomer
C Kronisk spenningshodepine
Utypisk med 5-8 anfall per dag og uvanlig med effekt av indometacin
D Kronisk migrene
Anfallsvarighet, antall anfall per dag og indometacin-respons passer ikke
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En 24 år gammel kvinne innlegges grunnet bevissthetstap. Kvelden i forveien hadde hun vært på
lønningspils med jobben. Hun hadde nettopp stått opp og gått på badet da hun ble kaldsvett og uvel
før det svartnet for øynene. Samboer observerte at hun ble blek og sank sammen før hun
hadde enkelte asynkrone rykninger. Pasienten kom imidlertid raskt til seg selv, og hadde hverken hatt
tungebitt eller ufrivillig vannlating.
Hva er mest sannsynlige diagnose?
A TIA
B abstinenskramper
C X konvulsiv synkope
Synkoper oppstår gjerne i stående. Pasienten blir gjerne uvel, kaldsvett og blek før han/hun siger
sammen. Ved en konvulsiv synkope har pasientren kortvarige, asynkrone rykniner, mens ved
GTK-anfall er krampene generaliserte, synkrone og kan vare i flere minutter.
D epilepsi
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En 70 år gammel mann med kjent diabetes mellitus type 2 fikk akutt synstap i Hø øye. Han opplevde
at synet forsvant ovenfra og nedover som en rullegardin. Synet kom tilbake etter 30 minutter. MR
caput viser ingen patologi/infarkt.
Hva er neste ønskete utredning?
A X Carotis Doppler
Pasienten har amaurosis fugax. Vanligste årsak til amaurosis fugax er aterosklerose i a. carotis
interna som kan avdekkes med Doppler undersøkelse.
B Visual evoked potential (VEP)
C Ekkokardiografi for å utelukke kardiale emboli
D Blodprøver for å utelukke trombofili
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En 47 år gammel mann er henvist til nevrologisk poliklinikk da han i over to år har vært plaget med en
konstant høyresidig hodepine uten sideskift med ledsagende hyppig neserenning og tåreflod på
samme side. Han er ellers frisk og bruker ingen faste medisiner eller smertestillende nå. Etter forslag
fra primærlegen har mannen tidligere forsøkt alle vanlige typer smertestillende uten effekt. MR Caput
har vært normal, og nevrologisk og somatisk undersøkelse viser normale funn. Etter konsultasjonen på
nevrologisk poliklinikk får pasienten utskrevet en resept på registreringsfritak på Indometacin (Indomet)
25 mg tabletter med beskjed om å gjennomføre en 6 dagers test. Etter at han startet med 25 mg tre
ganger daglig blir han umiddelbart smertefri for første gang på over to år. Han får da beskjed om å
fortsette med lavest mulig effektive dose i kombinasjon med magesår-forebyggende medikament.
Hvilken hodepinediagnose har denne mannen mest sannsynlig?
A X Hemicrania continua
Indometacin-responsiv halvsidig kronisk hodepine med autonome symptomer
B Kronisk migrene
Mangler opoplysninger om anfall
C Kronisk klasehodepine
Ikke beskret bevegelsestrang og ikke anfall, men konstannt hodepine i over to år
D Kronisk spenningshodepine
100% respons på indometacin og ledsagende autonome symptom kke typisk
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Du arbeider som fastlege. En 17 år gammel jente kommer til konsultasjon da mor har bemerket at
ryggen virker skjev, og at hun har en liten hevelse på høyre side av ryggen. Hun har ingen smerte eller
ubehag. Røntgenundersøkelse viser at det foreligger en høyrekonveks, idiopatisk skoliose med
toppunkt i Th10 (tiende brystryggvirvel). Størrelsen på skoliosen måles til 25 grader med Cobbs
metode. Hun er utvokst i skjelettet i ryggen (Risser 5) og fikk menstruasjon 13 år gammel.
Hvilken informasjon gir du om videre oppfølging og evt behandling?
A

Ut fra hennes alder og skoliosens størrelse er det stor sannsynlighet for at skoliosen vil bli større
uten behandling. Hun må derfor bruke korsett gjennom 2-3 år for å hindre at skoliosen blir verre
enn den er nå.
B X Ut fra alder og skoliosens størrelse er det liten sannsynlighet for at skoliosen vil bli større.
En skoliose med en slik størrelse gir lite plager videre i livet og hun trenger ingen behandling.
Hun er utvokst i skjelettet og det er 4 år siden hun fikk menstruasjon. Det er lite sannsynlig at
skoliosen vil forverre seg da idiopatisk skoliose er en vekstforstyrrelse og hun har sluttet å vokse.
Når hun er utvokst og kurven måler 25 grader (liten/moderat stor) er det liten risiko for forverring
av skoliosen videre i livet (degenerasjon/tyngdekraft) og en slik skjevhet gir ikke ryggplager utover
det en ser i befolkningen forøvrig. Det er ikke indikasjon for en omfattende operasjon. Korsett vil
ikke påvirke skjevheten da hun er ferdig utvokst.
C Ut fra hennes alder og skoliosens størrelse er det stor sannsynlighet for at skoliosen vil bli
større uten behandling. Hun må derfor opereres for å rette opp ryggen og forhindre forverring av
skoliosen.
D Ut fra alder og skoliosens størrelse er det liten sannsynlighet for at skoliosen vil bli større. Men en
skoliose av en slik størrelse vil ofte gi mye plager senere i livet. En vil derfor anbefale operativ
behandling for å rette opp ryggen og forebygge plager senere i livet.
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Pasienten din er døende. HUn har mange lungemetastaser og strever med pusten. Hun bruker ingen
medikamenter da det har vært lite plager hos henne fram til nå.
Hva vil du gjøre som første behandlingstiltak?
A X Det gis Morfin 2.5 mg sc.
Det er god dokumentasjon på at Morfin hjelper på dyspnoe.
B Pasienten får Paracetamol 1 g brusetablett x 4, dette er både slimløsende og smertestillende
C Pasienten blir gitt forstøver med saltvann x 4 for å løsne slim.
D Pasienten får ett plaster med Fentanyl 12 mikrogram/t
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Din pasients mor er langtkommet kreftsyk. Hun ønsker å være hjemme sammen med sin familie, har i
tillegg hjemmesykepleie 3 ganger daglig. Din pasient jobber 100% som lærer og har en travel jobb.
Han ønsker sterkt å hjelpe sin mor i tiden framover, men vet ikke helt hva han skal gjøre med
tidsklemma.
Hva vil du anbefale din pasient?
A X Benytt deg av Pleiepenger (NAV).
60 dager med pleiepenger er et rett man har som pårørende når pasienter med alvorlig palliativ
sykdom er hjemme og har behov for hjelp fra pårørende.
B Ta ut det du har igjen av ferie nå, erfaring viser at det er det enkleste å gjennomføre.
C Ta permisjon uten lønn i 2 uker, på sikt vil du kjenne at dette var et riktig valg.
D Benytt deg av ditt sosiale nettverk som sikkert vil bidra, spør broren din som er student om han
kan være mer hjemme.
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En 62 år gammel kvinne innlegges Kreftklinikken til utredning pga. 5 ukers sykehistorie med
svelgvansker og vekttap (5 %). Utredning avdekker en cancer i midtre del av spiserøret
(plateepitelcarcinom) med spredning til lever. Ved undersøkelse finner du at pasienten er i lett redusert
allmenntilstand. Hun opplyser at hun steller seg selv, gjør husarbeid som vanlig, men orker imidlertid
ikke å gå sin daglige spasertur der hun vanligvis blir både svett og andpusten.
Hvilken funksjonsklasse (PS) i henhold til WHO ECOG vil du si at pasienten har?
A
B
C
DX

PS 2
PS 70 %
PS 0
PS 1
Funksjonsstatus beskriver en pasients evne til å utføre dagliglivets aktiviteter. Innen onkologi
benyttes vanligvis enten ECOG (WHO) eller Karnofskys garderingssystem. Sistnevnte er en skala
fra 0-100 %, slik at svaralternativ A er feil jfr. spørsmålsstillingen om WHO ECOG. Pasienten
klarer ikke å gå sin daglige tur (der hun får opp pulsen dvs. fysisk krevende), slik at PS 0 er feil
alternativ. Pasienten er imidlertid oppegående og i stand til å utføre husarbeid (lett arbeid) slik at
svaralternativ PS 1 er korrekt. Ved PS 2 er pasienten oppegående og i stand til egenpleie, men
ikke i stand til noe arbeid slik at PS 2 er feil.
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Du er vakthavende LIS ved Kreftklinikken og det innlegges en 65 år gammel mann med kjent
lokalavansert ikke-resektabelt kolangiocarcinom der gallegangene ved diagnosetidspunktet ble
avlastet med en plaststent. Pasienten mottar livsforlengende kjemoterapi ved Kreftklinikken og fikk sin
2. kur for 7 dager siden. Han innlegges nå pga. observert gulhet i sklera og i huden. Han er afebril.
Hvilken diagnose er mest sannsynlig?
A Hepatitt
B X Stentsvikt
Hos pasienter som har innlagt stent i gallegangene skal man alltid mistenke stentsvikt ved ikterus
eller stigende bilirubin. Påvirkning av leverparenchymet med stigning i leverparametre som ALAT,
ASAT og GT ses ikke sjelden ved behandling med cellegift, men sjelden i form av stigende
bilirubin. Leveren er et organ med god reservekapasitet. Tilkomst av levermetastaser i seg selv
fører sjelden til bilirubinstigning. Hepatitt er alltid en differensialdiagnose, men ses sjelden, slik at
stentsvikt (svaralternativ C) er den mest sannsynlige årsaken hos denne pasienten.
C Bivirkning av cellegift (leverskade)
D Progresjon med tilkomst av levermetastaser
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En 48 år gammel mann utredes på grunn av endret avføringsmønster og får påvist en svulst i den
oppadgående del av tykktarmen (ca. coli ascendens). Han opereres med høyresidig hemikolekomi, og
som LIS ved Kreftklinikken mottar du svar fra avd. for patologi som konkluderer med primærstadium
pT3pN1(2/20). I tillegg anføres det at svulsten er såkalt mikrosatelitt instabil (MSI). CT viser ikke
fjernmetastaer (cM0). Genetisk utredning avdekker ikke arvelig kreft.
Hvilken tilleggsbehandling er det indikasjon for?
A
B
C
DX

Immunterapi
Total kolektomi
Ingen
Kjemoterapi
Ved påvisning av stadium III ca. coli (lymfeknutemetastaser) er det indikasjon for
tilleggsbehandling med cellegift i 3-6 mnd avhengig av risikoprofil. Riktig svaralternativ er derfor
B. MSI svulster ha vanligvis en bedre prognose, men også disse skal ha adjuvant kjemoterapi, og
da kombinasjonsbehandling med 5-FU og oksaliplatin. Immunterapi er lovende ved metastatisk
MSI tykktarmssvulster, men foreløpig ikke evidens ved adjuvant behandling. Siden pasienten er
ung (median alder ved ca. coli ca. 70 år), og også det at svulsten er MSI, må arvelig kreft som
Lynch syndrom utelukkes. Her foreligger ikke arvelig kreft slik at total kolektomi ikke er indisert.
Tykk- og endetarmskreft hos pasienter med Lynch syndrom behandles oftest som sporadisk kreft,
men subtotal kolektomi eller total kolektomi bør vurderes, spesielt ved synkron kreft eller ved
multiple polypper.
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Testen har 120 oppgaver. På utskriftstidspunktet var 0 oppgaver blitt trukket og det var gjort
fasitendringer på 0 oppgaver.
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