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1
Du er i turnuslege på fastlegekontor og hilser på en 67 år gammel mann som kommer til kontroll. Han
er frisk fra tidligere, bruker Metformin 500 mg x 2 for diabetes mellitus type 2 og Lisinopril 10 mg x 1 for
hypertensjon. Blodprøver viser normal nyrefunksjon og blodsukkerverdiene viser god kontroll,
blodtrykk måles til 140/75. Du legger merke til en uregelmessig puls i det du sjekker blodtrykket. EKG
viser atrieflimmer.
Hvilket behandlingsregime er nå det mest riktige for denne pasienten?
A
B
C
D

Metformin 500 mg x 2, Lisinopril 10 mg x 1 og Klopidogrel 75 mg x 1
Metformin 500 mg x 2, Lisinopril 10 mg x 1 og Apiksaban 5 mg x 2
Metformin 500 mg x 2, Lisinopril 10 mg x 1 og Acetylsalisylsyre 75 mg x 1
Metformin 500 mg x 1, Lisinopril 10 mg x 1, Acetylsalisylsyre 75 mg x 1 og Apiksaban 2,5 mg x 2
0000160d042023ffe9

2
Hvilken anbefaling vil du gi en noe overvektig kvinne (BMI 28), med grei appetitt og stabil vekt,
som nå skal begynne med kjemoterapi mot nyoppdaget pancreaskreft
A
B
C
D

Forsøk å gå ned i vekt med optimalisert trening og lavt kaloriinntak til du oppnår normalvekt, men
ikke gå lavere ned i vekt enn det
Spis det du ønsker, forsøk å opprettholde eller om mulig øke din fysisk aktivitet
Bestreb et plantebasert kosthold med høyt inntak av vitamin C
Unngå mat med fett grunnet sannsynlig utvikling av enzymsvikt i tiden fremover
0000160d042023ffe9

3
En pasient med diaréproblematikk har vært til koloskopi. Til tross for at skopøren beskrev
kolonslimhinnen som normal, så tok vedkommende en rekke biopsier fra ulike avsnitt av kolon. Bildet
er fra en av biopsiene.
Hva er det mest sannsynlige histologiske svaret her?
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A
B
C
D

Overveiende normal kolorektal slimhinne
Granulomatøs kolitt
Kronisk uspesifikk betennelse
Kronisk aktiv kolitt
0000160d042023ffe9

4
En 51 år gammel mann innlegges sykehus for smerter og hevelse i høyre ben. D-dimer er negativ,
men ultralyd viser dyp venetrombose i vena poplitea. Pasienten har tidligere hatt trombose i høyre ben
etter meniskoperasjon for 10 år siden. Det er normal klinisk status. Orienterende blodprøver er også
normale, inkludert alat, alp, bilirubin og kreatinin.
Hvilke tiltak vil du gjøre som lege i akuttmottaket?
A
B
C
D

Starte med behandlingsdose DOAK i tre måneder.
Avvente oppstart av behandling og be pasienten ta kontakt ved økende symptomer.
Starte med warfarin med terapeutisk INR 2.0-3.0 i 3 måneder.
Starte med behandlingsdose DOAK i tre måneder, deretter profylaksedose DOAK varig.
0000160d042023ffe9

5
Pasienter med ulcerøs kolitt går regelmessig til kontroller med bl.a. koloskopi og biopsitaking.
Hva er spesielt viktig å undersøke hos denne pasientgruppen i forbindelse med kontrollene?
A
B
C
D

Fisteldannelser
Dysplasiutvikling
Stenoseutvikling
Sårdannelser
0000160d042023ffe9

6
En ung kvinne har falt ned 7 meter i en klatrevegg. Bildediagnostikk viser at det foreligger et brudd i
Th10 (10. hvirvel i brystryggsøylen).
Hvilke nevrologiske utfall vil kunne oppstå dersom bruddet hos denne pasienten fører til skade
på ryggmargen?
A
B
C
D

Lammelser i bena, og affeksjon av blære og tarmfunksjon
Lammelser i armer og ben, men ikke affekjson av blære eller tarmfunksjon
Lammelser i bena, men ikke affeksjon av blære eller tarmfunksjon
Lammelser i armer og ben, og affeksjon av blære og tarmfunksjon
0000160d042023ffe9

7
To randomiserte kontrollerte studier (RCT) har undersøkt effekten av nye lipidmodifiserende
legemidler. RCT 1 undersøkte Statin 1 og fant p=0,11. RCT 2 undersøkte Statin 2 og fant p=0,04.
Hvilken konklusjon kan du trekke om effekten av medikamentene ved bare å se på p-verdiene?
A
B
C
D

Statin 2 er mer effektivt enn Statin 1 fordi p-verdien er lavere i RCT 2.
Statin 1 er mer effektivt enn Statin 2 fordi p-verdien er høyere i RCT 1.
De to medikamentene er like effektive, fordi begge studiene viste statistisk signifikante effekter.
Det er ikke nok informasjon til å slå fast om medikamentene har ulik effekt.
0000160d042023ffe9

8
En pasient er innlagt p.g.a. av alvorlig sykdom. Det blir bl.a. tatt benmargsbiopsi som ledd i utredning.
Patologen som undersøker biopsien ser uttalt hyperplasi av granulopoiesen, ellers ingen avvik.
Hva er mest sannsynlig årsak?
A
B
C
D

Bakteriell infeksjon
Kreftsykdom
Malign blodsykdom
Medikamentbivirkning
0000160d042023ffe9
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9
En 56 år gammel kvinne er innlagt på sykehus til rehabilitering etter en moped-ulykke hvor hun pådro
seg et ustabilt brudd i virvelcorpus L1. Hun kjenner ikke vannlatingstrang og har ingen voluntær
blæretømmingsevne. Ved klinisk undersøkelse finner du parese grad 3 i høyre underekstremitet for
dorsal- og plantarfleksjon i ankelen, normale kraftprestasjoner venstre underekstremitet. Det er nedsatt
sensibilitet i setet og underlivet og utslukkede reflekser.
Hva er mest sannsynlig årsak?
A
B
C

Skade på conus medullaris
Ikke erkjent bekkenfraktur
Skade på cauda equina
0000160d042023ffe9

10
En pasient var innlagt for utredning for inflammatorisk tarmsykdom. Det ble utført en koloskopi med
biopsitaking. Bildet er fra biopsien.
Hvilket histopatologisk svar ble mest sannsynlig avgitt fra patologiavdelingen?

A
B
C
D

Kronisk uspesifikk kolitt
Kronisk aktiv kolitt
Granulomatøs kolitt
Normal kolorektal slimhinne
0000160d042023ffe9
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11
Hvilken er den vanligste årsaken til alvorlig akutt leversvikt i Norge?
A
B
C
D

Alkohol
Hepatitt A
Hepatitt C
Paracetamol-overdose
0000160d042023ffe9

12
En 55 år gammel kvinnelig lærer henvises grunnet lett forvirring og ustødig gange. Ved undersøkelse
finner du bilaterale abducenspareser, nystagmus og ataksi i underekstremitetene.
Hvilken medikamentell behandling bør du raskt gi pasienten?
A
B
C
D

Intravenøs immunoglobulin
Plasmaferese
Tiamin
Trombolyse
0000160d042023ffe9

13
En 30 år gammel mann med kjent ulcerøs kolitt blir henvist til avdeling for gastromedisin pga
vedvarende forhøyede leverprøver. Det blir tatt nålebiopsi fra leveren for nærmere avklaring. Denne
sendes til avdeling for patologi for histopatologisk undersøkelse. I svaret fra patologen er det beskrevet
destruksjon og betennelse i galleganger og periduktal konsentrisk fibrose.
Hvilken diagnose er mest sannsynlig i dette tilfellet?
A
B
C
D

Primær biliær cholangitt
Autoimmun hepatitt
Primær scleroserende cholangitt
Virus hepatitt
0000160d042023ffe9

14
En 60 år gammel mann tar kontakt 10 dager etter cytostatikakur, da han kjenner seg veldig slapp og er
bekymret for at noe er galt. Han har ikke feber og ingen andre symptomer fremkommer. Når han fikk
kuren for 10 dager siden var Hb 13,0, leukocytter 4,2, nøytrofile granulocytter 1,6 og trombocytter 182.
Dagens blodprøver viser Hb 6,4, leukocytter 1 x 10 9/L, nøytrofile granulocytter 0,1 x 10 9/L og
trombocytter 8 x 10 9/L.
Normalverdier:
Hb

13,4 - 17,0 g/dL

Leukocytter

4,1 - 9,8 x 109/L

Nøytrofile granulocytter

1,8 - 6,9 x 109/L

Trombocytter
Hva gjør du?

164 – 370 x 109/L

A
B
C
D

Gir G-CSF (granulocytt-kolonistimulerende faktor) for å øke nivået av nøytrofile granulocytter.
Gir blodtransfusjon og trombocyttransfusjon og vurderer om pasienten har en blødningskilde.
Gir blodtransfusjon, trombocyttransfusjon og G-CSF.
Ingen av ovenstående. Blodverdiene er lave som forventet etter kur og kommer til å normalisere
seg spontant.
0000160d042023ffe9
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15
En 65 år gammel frisk mann oppsøker deg grunnet skjelvinger. Ved undersøkelse finner du
hviletremor, bradykinesi og rigiditet. Symptomene er noe mer uttalt på høyre sammenlignet med
venstre side. Pasienten er kognitivt intakt.
Hva er mest sannsynlige diagnose?
A
B
C
D

Demens med lewylegeme
Essensiell tremor
Dystoni
Parkinsons sykdom
0000160d042023ffe9

16
En 83 år gammel kvinne kommer til fastlegekontroet. Hun har brukt blodtrykksmedisin siden hun var
44 år og har hatt «fibromyalgi» siden hun var gravid med sin eneste sønn. Hun er lite aktiv og sitter
mye i godstolen. Hun har hatt tendens til hovne legger og føtter i noen måneder. Den siste måneden
har hun blitt andpusten når hun knyter skoene, men blir ikke spesielt andpusten når hun går rundt i
leiligheten. Hun kan bli svimmel når hun reiser seg. Hun forklarer seg greit uten plager ved
undersøkelsen.
Du tar blodprøver som viser Hb 15 (normalt), Troponin T 11 (normalt), CRP <5 (normalt) og NTproBNP 750 (uspesifikt forhøyet).
Hva er mest riktige vurdering med tanke på sannsynlighet for hjertesvikt?
A
B
C
D

Pustebesvær når hun bøyer seg kan være et tegn på hjertesvikt.
Forhøyet NT-proBNP og svimmelhet når hun reiser seg sannsynliggjør hjertesvikt
Uspesifikt forhøyet NT-proBNP og normal Troponin T utelukker hjertesvikt.
Forhøyet NT-proBNP og hovne bein gjør annen årsak enn hjertesvikt usannsynlig.
0000160d042023ffe9

17
Du har vakt i akuttmottaket og får henvist en 25 år gammel mannlig pasient fra legevakten. Under
anamnesen får du vite at han fikk periumbilikale smerter (rundt navlen) for ca et døgn siden, senere
vandret smertene til høyre fossa. Ved klinisk undersøkelse er han trykkøm i høyre fossa. Pasienten
har CRP på 40 mg/L (normalt < 5 mg/L). Du mistenker akutt appendicitt, men er ikke helt sikker og
henviser til bildediagnostikk.
Hvilken undersøkelse er det mest riktig å henvise til?
A
B
C
D

Magnetisk resonans (MR) av abdomen
Computer tomografi (CT) av abdomen
Ultralyd av abdomen
Røntgen gjennomlysning etter peroral kontrast
0000160d042023ffe9

18
En 60 år gammel mann tar kontakt 10 dager etter cellegiftkur, da han kjenner seg veldig slapp og er
bekymret for at noe er galt. Han har ikke feber, og ingen andre symptomer fremkommer. Blodprøver
viser Hb 13 g/dL, leukocytter 1,0 x 10 9/L, nøytrofile granulocytter 0,1 x 10 9/L og trombocytter 12 x 10
9/L.
Normalverdier:
Hb

13,4 - 17,0 g/dL

Leukocytter

4,1 - 9,8 x 109/L

Nøytrofile granulocytter

1,8 - 6,9 x 109/L

Trombocytter
Hva gjør du?

164 – 370 x 109/L

A
B
C
D

Gir G-CSF (granulocytt-kolonistimulerende faktor) for å øke nivået av nøytrofile granulocytter.
Gir transfusjon med trombocytter for å redusere risiko for blødning.
Begge ovenstående.
Ingen av ovenstående.
0000160d042023ffe9
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19
En 28 år gammel mann oppsøker legevakten grunnet økende plager med diare. Dette startet for et
halvt år siden med 3-4 diareer i døgnet. Den siste måneden har dette øket på, og den siste uken har
han hatt 6-8 delvis blodige diareer hvert døgn. I løpet av siste halvår har han gått ned 8 kg, og de siste
dagene har han ikke klart å jobbe. Ved undersøkelsen er han mager, han har puls 94, BT 120/80,
temperatur 38.2, CRP 60 (<5), Hb 9.8 g/l (13.7-17.0 g/l).
Hva er beste tiltak for denne mannen?
A
B
C
D

Avføringsprøve mht. analyse av calprotectin
Avføringsprøve mht. patogene tarmbakterier
Innleggelse i sykehus
Metronidazol tabletter og henvisning til medisinsk poliklinikk
0000160d042023ffe9

20
Kognitiv atferdsterapi har vist seg å være et godt tiltak i behandling av langvarig smerte.
Hva menes med kognitiv adferdsterapi?
A
B
C

Kognitiv atferdsterapi lærer pasienten å styre tanker slik at følelser, kroppslige reaksjoner og
atferd nedreguleres
Kognitiv atferdsterapi handler om hvordan tanker, følelser, kroppslige reaksjoner og atferd henger
sammen
Kognitiv atferdsterapi er opplæring i hvordan tanker og følelser er adskilt fra kroppslige reaksjoner
og atferd
0000160d042023ffe9

21
En 45 år dame oppsøker sin primærlege fordi hun har hyppige migreneanfall, gjerne 2-3 dager per uke
i gjennomsnitt. I tillegg har hun anfall med mildere hodepine flere dager per uke. Hun har ikke tidligere
forsøkt noen typer forebyggende medisiner, og har klart seg med sporadisk bruk av anfallsmedisiner
selv om effekten nå er blitt dårligere. Hun har lest på internett om en ny forebyggende migrenemedisin
(monoklonale antistoffer mot CGRP, dvs. kalsitonin-gen-relatert peptid). Hun forlanger å få denne
utskrevet på blå resept. Basert på et grundig anamneseopptak mener du at denne kvinnen fyller
diagnosekriteriene for kronisk migrene. Likevel nekter du å skrive ut denne medisinen på blå resept.
Hvorfor kan ikke denne kvinnen få utskrevet monoklonale antistoffer mot CGRP på blå resept?
A
B
C
D

Hun må først oppsøke NAV for å søke om frikort
Hun har ikke ført hodepinedagbok
Hun må først forsøke en ny type anfallsmedisin mot migrene
Hun må først forsøke minst tre ulike typer av annen forebyggende medisin
0000160d042023ffe9

22
Hvilke 3 kriterier/undersøkelser danner basis for utredning av pasient med ikterus?
A
B
C
D

Blodprøver, MRCP og ERCP
Klinikk, CT abdomen og MRCP
Blodprøver, ultralyd galleveier og klinikk
Klinikk, blodprøver og CT abdomen
0000160d042023ffe9
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23
Du mottar en 37 år gammel mann i akuttmottaket på sykehuset. Han klager på intens global hodepine
som debuterte plutselig uten forvarsel en time tidligere. Han har aldri tidligere hatt hodepine, er ellers
også tidligere frisk og bruker ikke medisiner. Ved undersøkelsen er han sengeliggende, våken, men
sterkt smertepåvirket. Du finner normale funn ved nevrologisk undersøkelse bortsett fra nakkestivhet
ved passiv fleksjon. Blodtrykket er 170/100. Du rekvirerer bildeundersøkelse av hodet som
øyeblikkelig hjelp.
Hva skriver du som tentativ diagnose på rekvisisjonen til bildeundersøkelsen?
A
B
C
D

Subaraknoidalblødning
Klasehodepine
Migrene uten aura
Primær stikkende hodepine
0000160d042023ffe9

24
Du er sommervikar i akuttmottak og kl 8 en mandagsmorgen hilser du på en 50 år gammel kvinne som
fikk dobbeltsyn lørdag ettermiddag. Hun har kostregulert diabetes mellitus, men er ellers frisk og tar
ingen medikamenter. Ved undersøkelse legger du merke til en lateral blikkparese i venstre øyet.
Pasienten har ingen kraftreduksjon eller gangvansker.
Hvordan ville du begynne å utrede denne pasienten?
A
B
C
D

Du bestiller akutt time på øyepoliklinikk
Du bestiller en akutt CT caput undersøkelse
Du bestiller en MR caput undersøkelse innen 6 timer
Du bestiller en EKG og ultralyd halskar
0000160d042023ffe9

25
Du har diagnostisert dyp venetrombose hos en 70 år gammel mann og skal starte behandling. Du
overveier fordeler og ulemper med de forskjellige antikoagulasjonsmidlene.
Hvilket av disse utsagn er mest riktig?
A
B
C
D

Warfarin har mange interaksjoner, men kan likevel trygt brukes ved multifarmasi
Apiksaban og rivaroksaban skilles ut hovedsaklig via P-gp systemet
Warfarin har få interaksjoner og er trygt å bruke ved multifarmasi
Dabigatranetexilat har hovedsaklig levermetabolisme
0000160d042023ffe9

26
En 26 år gammel mann har falt i en trapp på en fest. Du er fersk LIS og undersøker han i akuttmottak
på lokalsykehus 1 time senere, og han har da en GCS-skår på 13. Et CT-snitt vises under (snitt helt
ned mot basis). Etter kontakt med nevrokirurgisk avdeling ved universitetssykehuset transporteres han
med luftambulanse, han observeres videre på nevrointensivavdeling. Han er desorientert, noe urolig
og mye trett under oppholdet. 2-3 dager senere får han i løpet av kort tid synkende GCS-skår til 7 og
dilatasjon av høyre pupill.
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Hva er den mest sannsynlige forklaringen på denne endringen?
A
B
C
D

Han har utviklet økende resorpsjonsødem rundt blødningene og begynnende herniering
Han har utviklet et stort epiduralt hematom som trykker på n.oculomotorius
Han har utviklet vasospasme som har ført til iskemi og ødem
Han har utviklet hydrocephalus og dermed høyt intrakranialt trykk
0000160d042023ffe9

27
NSAIDs har det til felles at de kan indusere alt fra mindre og forbigående irritasjonstilstander med eller
uten gastrittforandringer til store magesår som i verste fall kan gi dramatiske blødninger, perforasjoner
og obstruksjonstilstander i tarmen.
Finnes det noen grupper eller enkeltmidler i NSAID-segmentet som i liten grad gir slike typer
gastrointestinale bivirkninger?
A
B
C
D

Jo, acetylsalisylsyre gir ikke GI-bivirkninger
Jo, selektive COX-2-hemmere gir ikke GI-bivirkninger
Nei, alle NSAIDs kan gi GI-bivirkninger
Jo, naproksen gir ikke GI-bivirkninger
0000160d042023ffe9

28
En 55 år gammel ellers frsik mann har fått påvist kreft i tykktarmen. Ved coloscopi ble svulsten
lokalisert i midtre sigmoideum, for øvrig var colon normal. Det var ikke noe galt å påvise ved
rectoscopi. Preoperativ CT av thorax og abdomen viste at svulsten ikke vokste ut av tarmen, og det
var ingen tegn til metastaser i lunger, lever eller andre organer. Han ble operert og det ble utført en
sigmoideumreseksjon, dvs. fjerning av hele colon sigmoideum. Histologisk undersøkelse av preparatet
viste at hele svulsten ble fjernet med reseksjonskanter frie for svulstvev og at det var metastaser til 3
av 12 lymfeknuter i preparatet.
Hva er beste strategi for denne pasienten?
A
B
C
D

Postoperativ kjemoterapi
Postoperativ stråling
Observasjon
Postoperativ kombinert stråling og kjemoterapi
0000160d042023ffe9
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29
En 76 år gammel mann ble operert for koronarsykdom med 3 bypassgraft. Andre postoperative dag
utvikler han en rytmeforstyrrelse som vises på vedlagt EKG. Etter behandling konverterer rytme til
sinusrytme neste dag.
Hvilket utsagn om pasientens videre antikoagulasjon er mest korrekt?

A
B
C
D

Pasienten bør antikoaguleres med i.v. heparin inntil utskrivning fra sykehus.
Pasienten bør antikoaguleres med NOAK livslangt.
Pasienten bør antikoaguleres med Marevan livslangt.
Pasienten bør antikoaguleres med lavmolekulært heparin til utskrivning fra sykehus.
0000160d042023ffe9

30
Du ønsker å kartlegge leverfunksjonen til en pasient som innlegges med levercirrhose.
Hvilket prøvepar avklarer dette best?
A
B
C
D

ALAT og ALP
INR og bilirubin
INR og ALAT
ALAT og bilirubin
0000160d042023ffe9
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31
Symptomer og tegn ved narkolepsi kan deles inn i 2 hovedgrupper som kan behandles med ulike typer
medikamenter.
Hvilke 2 hovedgrupper er dette?
A
B
C
D

Hypersomnolens og rebound NREM-søvn parasomnier
Hypersomnolens- og REM-søvn assosierte symptomer
Hypersomnolens og sensorimotoriske symptomer
Hypersomnolens og nevropsykiatriske symptomer
0000160d042023ffe9

32
En mann på 21 år har fått en alvorlig hodeskade etter en trafikkulykke. Han er nå transportet til
universitetssykehus og er sedert og på respirator på intensivavdeling. Intensivsykepleieren tilkaller
vakthavende lege på natta, siden CPP (cerebralt perfusjonstrykk) har sunket gradvis siste time.
Hva er den mest sannsynlige årsaken til at sykepleieren er bekymret for dette?
A
B
C
D

MAP (gennomsnitts-arterietrykk) kan bli så lavt at andre organer kan bli skadet
Endringen i CPP betyr at ICP (intrakranialt trykk) har økt faretruende
Autoreguleringen av blodgjennomstrømming (CBF) kan være svekket ved hjerneskade
Synkende CPP er et tegn på at pasienten snart vil herniere
0000160d042023ffe9

33
En 30 år gammel mann søker sin fastlege pga. sentrale magesmerter som oftest kommer etter
måltider. Dette har dukket opp for et par mndr. siden. Det er ikke det at han blir fort mett, men særlig
noen timer etter middagsmåltider føler han seg oppblåst i magen og får litt krampelignende smerter.
Han har kjent Crohns sykdom og gjennomgikk en ileocoecal reseksjon for fem år siden. Han har oftest
noe løs avføring, men har ikke observert blod med avføringen. Han er i god form. Han bruker ingen
medikasjon. Han var sist coloscopert for fire år siden, da med normale forhold i colon distale ileum.
Hva vil være beste strategi for ham?
A
B
C
D

Bestille CT abdomen
Legge ham inn i kirurgisk avdeling som ø-hjelp
Søke han til gastromedisinsk poliklinikk
Sjekke calprotectin i avføringsprøve
0000160d042023ffe9

34
Du har idag hatt 4 pasientkonsultasjoner der problemstillingen har vært dagtidssøvnighet: 1 Langsover, hypnagoge og hypnapumpe hallusinasjoner, søvnparalyse. 2 Lang-sover, sovner likevel ofte på
dagtid 3 Kort-sover, men sovner ofte på dagtid. Hypnagoge og hypnapumpe hallusinasjoner,
søvnparalyse 4 Sovner ofte på dagtid. Tap av muskeltonus ved sterke følelsesmessige reaksjoner.
Hvilken av disse kasuistikkene er mest suspekt på narkolepsi type 1?
A
B
C
D

Lang-sover, hypnagoge og hypnapumpe hallusinasjoner, søvnparalyse.
Kort-sover, men sovner ofte på dagtid. Hypnagoge og hypnapumpe hallusinasjoner, søvnparalyse
Lang-sover, sovner likevel ofte på dagtid
Sovner ofte på dagtid. Tap av muskeltonus ved sterke følelsesmessige reaksjoner
0000160d042023ffe9
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35
Petter (67år) har nylig blitt pensjonist, og endelig har han fått tid til å utbedre noen løse takstein som
har irritert ham i over 15 år. På tur opp så kommer det et vindkast, og stigen sklir bortover husveggen.
Han faller sidelengs og tar en slags salto, før han lander på ryggen. Han kjenner umiddelbart et "knas"
i nakken, som blir stiv og vond. Han kommer seg til bilen, og kjører selv til legevakta. Legen gjør der
en klinisk-nevrologisk undersøkelse som er uten anmerkning, foruten at han klager over sterke smerter
i nakken.
Hva er riktig håndtering videre?
A
B
C
D

Anlegge nakkekrage på mistanke om nakkefraktur, og henvise til CT cervikalcolumna som
øyeblikkelig hjelp.
Avstå fra nakkekrage på grunn av lav mistanke om nakkefraktur, men henvise til røntgen
cervikalcolumna som øyeblikkelig hjelp for sikkerhets skyld.
Anlegge nakkekrage på mistanke om nakkefraktur, og henvise til røntgen cervikalcolumna som
øyeblikkelig hjelp.
Anlegge nakkekrage på mistanke om nakkefraktur, og henvise til MR cervikalcolumna som
øyeblikkelig hjelp.
0000160d042023ffe9
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En pasient med et rødt øye ankommer allmennlegekontoret. Han forteller at øyet ble rødt og
smertefullt tidligere på dagen, at synet har blitt sløret og at han plages av lys. Ved inspeksjon ser øyet
slik ut:

Hva gjør du med pasienten?
A
B
C
D

Legger en salvebandasje med kloramfenikol og forteller pasienten at det vanligvis blir bedre i
løpet av et døgn.
Henviser pasienten til øyeavdelingen som øyeblikkelig hjelp
Starter behandling med kloramfenikol øyedråper eller salve og ber pasienten komme tilbake om
det ikke blir bedre i løpet av 3 dager.
Forteller pasienten at dette er en ufarlig tilstand som vanligvis går over av seg selv innen 2-3 uker.
0000160d042023ffe9
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Du har legevakt og må rykke ut til den lokale bensinstasjonen da en 72 år gammel mann har forsøkt å
tanke bensin i bakluka. Han er lettere agitert. Han virker opprørt over at det har blitt oppstyr og sier
selv at det er et hendelig uhell. Du kjenner han fra tidligere som en pertentlig mann som holder god
oversikt over sine medisiner for hypertensjon, atrieflimmer og diabetes type II. Etter overtalelse blir han
med på legekontoret. Han har BT 168/95 og det er normale funn ved klinisk undersøkelse. EKG viser
atrieflimmer 95 slag/min. Blodsukker er 11,1 mmol/L og CRP er 6 mg/L. Pasienten ønsker å reise
hjem.
Hva bør du gjøre nå?
A
B
C
D

Gi midlertidig kjøreforbud og sette opp dobbeltime for kognitiv utreding og førerkortvurdering når
situasjonen har roet seg.
Kontakte vakthavende psykiater for å drøfte tvangsinnleggelse pga påfallende adferd.
Overtale pasienten til innleggelse ved medisinsk avdeling for somatisk avklaring pga akutt
forvirringstilstand.
Informerer om at han ikke fyller helsekrav til førerkort og at du da plikter å sende melding til
fylkesmannen.
0000160d042023ffe9
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En 50 år gammel mann fikk en venstresidig humerusfraktur for 10 år siden. Etter skaden hadde han
vansker med å rette ut håndledd og fingre, og hadde dessuten nummenhet på håndbaken. Dette
bedret seg noe i løpet av 2 år, men ble aldri helt bra. Pasientens venstre musculus extensor digitorum
communis undersøkes med EMG.
Hvilke EMG-funn kan man forvente?
A
B
C
D

Polyfasiske voluntære potensialer
Rikelig med spontanaktivitet i form av fibrillasjoner og positive skarpe bølger.
Høyamplitudige langvarige voluntære potensialer
Lavamplitudige kortvarige voluntære potensialer
0000160d042023ffe9
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En 4 år gammel gutt kommer til allmennlegen sammen med sin mor fordi foreldre mistenker redusert
hørsel. Foreldre mistenker redusert hørsel på grunn av at han ikke får med seg enkle beskjeder. Når
du undersøker ham med otoskopi, ser du fortykket trommehinne og du synes du ser væske bak
trommehinnen. Du mistenker en vanlig årsak til redusert hørsel hos barn i denne aldersgruppen.
Hva er hovedmekanisme som forårsaker denne sykdommen i denne aldersgruppen?
A
B
C
D

Dårlig funksjon av tuba auditiva/øretrompeten
Betennelse i ytre øregang
Mastoiditt
Fortykket trommehinne som gir manglende lydoverføring
0000160d042023ffe9
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Du har henvist en pasient til nevrografi på bakgrunn av mistanke om karpal-tunnel-syndrom.
Hva slags svar vil du forvente av en nevrografiundersøkelse som passer med karpal-tunnel
syndrom-diagnosen?
A
B
C
D

Lavamplitudige motoriske og sensoriske svar, men normal distal latens og normale sensoriske
ledningshastigheter
Normal distal motorisk latens, litt redusert motorisk ledningshastighet og forsinket F-respons.
Sensorisk høy ledningshastighet, men lavamplitudige svar.
Normal distal latens og ledningshastighet, men forsinket F-respons. Lavamplitudige sensoriske
svar med normal ledningshastighet.
Lang distal latens, ledningshastighet- og -F-respons-latenser innenfor normalområdet. Lav
ledningshastighet for sensoriske nerver.
0000160d042023ffe9
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En 21 år gammel kvinne er innlagt nevrologisk avdeling for ischemisk hjerneslag. Hun er tidligere frisk,
røyker ikke og har ingen opphopning av hjerneslag/hjerteinfarkt i familien. EKG er normalt og ved ekko
cor er det ingen tegn til patent foramen ovale.
Hvilke trombofilitester er relevante?
A
B
C
D

Protein S, Protein C, Antitrombin III, Leiden mutasjon og Protrombingenmutasjon.
Protein S, Protein C, Antitrombin III, Leiden mutasjon, Protrombingenmutasjon, Homocystein,
lupus antikoagulans og antistoffer mot kardiolipin og beta2-glykoprotein.
Protein S, Protein C, Antitrombin III, Leiden mutasjon, Protrombingenmutasjon og Homocystein.
Lupus antikoagulans og antistoffer mot kardiolipin og beta2-glykoprotein.
0000160d042023ffe9
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En 68 år gammel noe overvektig mann har siste året utviklet økende dysfagi og ufrivillig vekttap på
7kg. Han utredes med gastroskopi og får påvist ca cardia ventriculi, lokalisert i distale esofagus.
Hva er mekanismene for dannelse av en slik cancer?
A
B
C
D

Cancer cardia ventriculi er assosiert med overvekt og kronisk gastroesofageal refluks
Cancer cardia ventriculi er sterkt assosiert med forekomst av bakterien Helikobacter pylori
Cancer cardia ventriculi er et plateepitel carcinom og er assosiert med humant papilloma virus
(HPV)
Cancer cardia ventriculi er assosiert med røyking og høyt alkoholinntak.
0000160d042023ffe9
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Du er LIS på en nevrokirurgisk avdeling og skal planlegge utskrivelse av en student på 24 år som fikk
en alvorlig hodeskade i en fallulykke for 2 uker siden. Han har gangfunksjon, men er ustø. Han gjør
mye selv i ADL hvis det blir lagt til rette for han. Han husker ingen ting av en samtale dere hadde i går.
Han bor alene, og han ønsker sterkt å komme direkte hjem for å få fred og ro.
Hva er velger du å gjøre?
A
B
C
D

Du overflytter han til døgnavdeling på et kommunalt rehabiliteringssenter, noe han motvillig går
med på i noen dager.
Du skriver han ut til å bo hjemme, men med rehabilitering tre dager pr uke som dagpasient på et
kommunalt rehabiliteringssenter.
Du overfører han til rehabilitering på rehabiliteringsavdelingen på universitetssykehuset. Han går
motvillig med på dette hvis det bare er noen få dager.
Du skriver han ut til hjemmet etter eget ønske.
0000160d042023ffe9
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Ved gallestein kan man fjerne galleblæra og pasienten får som regel ikke gallestein på nytt.
Hva er forklaringen på dette?
A
B
C
D

Unngår oppkonsentrering av primær galle
Unngår høy kolesterolkonsentrasjon i primær galle
Unngår bakteriell overvekst i primær galle
Unngår høy bilirubinkonsentrasjon i primær galle
0000160d042023ffe9

45
En 73 år gammel kvinne fra Thailand som blir testet for hepatitt B er HBsAg negativ, anti-HBcore
positiv og anti-HBs negativ.
Hva er den mest sannsynlige tolkningen av dette svaret?
A
B
C
D

Pasienten er i vindusfasen og er i ferd med å serokonvertere fra HBsAg til anti-HBs
Pasienten har en kronisk hepatitt B med en mutant som ikke slår ut i HBsAg testen
Pasienten har tidligere gjennomgått en hepatitt B infeksjon
Pasienten har nylig fått blodtransfusjon eller immunglobulin som inneholder anti-HBcore
0000160d042023ffe9
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En pasient har gjennomgått autolog nyretransplantasjon. Tabellen viser vevstyper fra pasienten og
donor.

Vevstype pasient

Vevstype donor

HLA A

A2, A2

A2, A3

HLA B

B7, B8

B7, B8

HLA DR

DR4, DR11

DR4, DR11

Hva er den mest sannsynlige transplantasjonskomplikasjonen hos pasienten?
A
B
C
D

Hyperakutt rejeksjon, fordi transplantatet uttrykker en fremmed vevstype
Cellulær rejeksjon, fordi T-celleresponser er viktige ved HLA-uforlikelighet
Akutt rejeksjon, fordi pasienten utvikler T-effektorceller mot transplantatet
Graft-mot-vert-reaksjon, fordi pasienten må bruke immundempende medikamenter
0000160d042023ffe9
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En 40 år gammel mann har hatt intermitterende hodepine siste året. Han har også i perioder vært noe
kvalm, men han har tenkt at det skyldes en veldig stressende jobb. Du blir tilkalt som LIS1 på legevakt
fordi han siste uka har hatt konstant kraftig hodepine og har også kastet opp flere ganger siste døgn.
Han vil helst ligge i senga og sove. Du foretar klinisk undersøkelse og sender han til ø.hj CTundersøkelse som viser et stort meningeom frontalt.
Hva kan mest sannsynlig forklare den kraftige forverringen siste dager?
A
B
C
D

Veksthastigheten av tumor har økt kraftig slik at tumor har blitt mye større på kort tid
Overskredet bufferkapasitet/kompensatorisk mekanisme slik at intrakranialt trykk stiger raskt
Svulsten har ført til hydrocephalus med store ventrikler og høyt intrakranialt trykk
Det har oppstått en blødning i meningeomet som derfor har medført en større patologisk lesjon
0000160d042023ffe9
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Som fastlege er du klar over hvor viktig det er at en ekspektoratprøve inneholder representativt
materiale for at det skal ha diagnostisk verdi ved bakteriedyrking. Du ønsker å få levert
ekspektoratprøve fra en av dine pasienter.
Hvordan vil du instruere pasienten i å ta prøven?
A
B
C
D

Prøven bør tas litt utpå dagen. Han må først pusse tennene. Deretter skal han hoste opp det han
får til av materiale
Prøven kan tas når som helst på dagen. Han skal først skylle munnen med vann. Det viktigste er
å hoste opp så mye materiale som mulig
Prøven bør tas på morgenen. Han skal først skylle munnen med vann. Det viktigste er å hoste
opp purulente slimklatter
Prøven bør tas på kvelden like før leggetid. Han skal først drikke litt vann. Det er viktig å hoste
kraftig men han kan også supplere med spytt
0000160d042023ffe9

49
En 61 år gammel mann med mangeårig røykeanamnese får påvist en rundfortetning i høyre lunges
overlapp med forstørrede kontralaterale paratrakeale glandler som lyser opp på PET-CT. En
bronkoskopisk biopsi av svulsten i høyre lunge gir mistanke om lungekreft. FEV1 er normal. Det er
ikke funnet mistanke om metastaser på PET.
Hvilket tentativt sykdomsstadium har pasienten?
A
B
C
D

Stadium IV
Stadium II
Stadium III
Stadium I
0000160d042023ffe9
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Det er kjent at det skal ulike mengde til (infeksiøs dose) av ulike tarmpatogene mikroorgansimer for å
forårsake infeksiøs gastroenteritt.
Hvilken organisme krever lavest dose for å gi slik infeksjon?
A
B
C
D

Campylobacter
Salmonella
Norovirus
Enterotoksigen E. coli (ETEC)
0000160d042023ffe9
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Du er lege i akuttmottaket på lokalsykehuset, og det kommer inn en mann på 67 år til innleggelse. Han
har hatt gradvis innsettende smerter i øvre del av abdomen de siste 2-3 dagene. Han har hatt kvalme
og brekninger. Ved undersøkelse er han diffust øm ved palpasjon av abdomen. Du synes han virker litt
gul i huden. Du mistenker at årsaken kan skyldes sykdom i lever, pankreas eller gallesystem.
Hvilke blodprøver vil du rekvirere for å avklare mistanken din?
A
B
C
D

P-Bilirubin, P-ALAT, P-Insulin C-peptid og P-Amylase
P-Bilirubin, P-ALAT, P-Haptoglobin og P-Amylase
P-Bilirubin, P-ALAT, P-ASAT og P-Amylase
P-Bilirubin, P-ALAT, P-gamma GT og P-Amylase
0000160d042023ffe9
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En 66 år gammel kvinne blir innlagt pga ikterus. Hun har vært plaget med økende hudkløe over en tid,
men er ellers symptomfri. Klinisk undersøkelse er upåfallende med unntak av ikterus. Ultralyd
abdomen viser utvidede intrahepatiske galleganger.
Hva er mest korrekt å gjøre videre?
A
B
C
D

Bestille ERCP
Bestille CT abdomen
Bestille blodprøver mtp hemolyse
Bestiller MRCP
0000160d042023ffe9

53
En 53 år gammel kvinne som står på immunsupprimerende behandling pga transplantert nyre
innlegges på grunn av gradvis økende dyspne. Det tas bronkialskyllevæske (BAL), og PCR
undersøkelse av denne for Pneumocystis jirovecii er svakt positiv (dvs har høy CT-verdi (Cycle
Threshold-verdi)).
Som lege ved mikrobiologisk avdeling skal du ringe ut resultatet til rekvirent. Hvordan vil du
formidle dette prøvesvaret?
A
B
C
D

Positiv PCR for Pneumocystis jirovecii med høy CT verdi beviser kolonisering men tyder på så lav
soppmengde at den ikke kan representere pneumocystispneumoni
Positiv PCR for Pneumocystis jirovecii uavhengig av CT verdi beviser tilstedeværelse av soppen
og er derfor diagnostisk for pneumocystispneumoni
Positiv PCR for Pneumocystis jirovecii med høy CT verdi er vanligvis falsk positiv og
representerer derfor sannsynligvis ikke pneumocystispneumoni
Positiv PCR for Pneumocystis jirovecii med høy CT verdi bekrefter vanligvis kolonisering og kan
være forenlig med pneumocystispneumoni.
0000160d042023ffe9
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Otto er 85 år og kommer inn på sykehuset etter et fall på badet. Han har et kutt i bakhodet, er våken
og klar med GCS 15. Han klager over sterke smerter i nakken, beveger armer og ben normalt og har
ingen nummenhet eller parestesier i hendene. Ved klinisk undersøkelse finner du normal nevrologisk
status.
Hvilken type skade i nakken tror du er mest sannsynlig hos denne pasienten?
A
B
C
D

Dens fraktur (brudd i C2)
Rotasjonsfeilstilling i C1/C2 leddet
Luksasjon av fasettleddene med feilstilling av virvlene
Brudd av virvlene lengst nede i cervikal columna
0000160d042023ffe9
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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
Hvilken bivirkning ved anestesimidlene bekymrer deg mest ved innledning av generell
anestesi hos denne pasienten?
A
B
C
D

Akutt nyresvikt
Respirasjonsdepresjon
Kardiovaskulær depresjon
Akutt leversvikt
0000160d042023ffe9
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En 64 år gammel kvinne ble for 3 uker siden relativt plutselig uvel med hoste og tungpust. Etter noen
dager fikk hun også feber og oppfattet det som en luftveisinfeksjon. På grunn av en travel jobb
som selvstendig næringsdrivende, oppsøkte hun i første omgang ikke lege. Ettersom pustevanskene
vedvarte, kommer hun nå til deg som er hennes fastlege. Hun fremstår sliten med lett tungpusthet i
hvile. Du auskulterer knatrelyder basalt over begge lungers bakflater. Hun har regelmessig puls 112/
min. Du tar EKG som viser regelmessig sinusrytme. I prekordialavledningene sees ingen R-takk i
avledning V1-4.
Hvilken diagnose er mest sannsynlig gitt sykehistorie og funn?
A
B
C
D

Pasienten har pneumoni med typiske tegn til høyrebelastning i EKG.
Pasienten har hjertesvikt med typiske tegn til myokarditt i EKG.
Pasienten har hjertesvikt med typiske tegn til hjerteinfarkt i EKG.
Pasienten har pneumoni med uspesifikke funn i EKG.
0000160d042023ffe9
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Som vakthavende LIS ved en kirurgisk avdeling tilkalles du midt på natten. En mann i 50 årene fikk for
fire dager siden utført Billroth-II operasjon pga cancer ventriculi. Man gjorde adekvat D2
glandeldisseksjon rundt de store abdominal kar i øvre abdomen. Han er nå høyfebril, og klager for
smerter i øvre abdomen. Ved tilsyn er han engstelig, puster overfladisk og utviser abdominal defanse.
Hvilken diagnose er det rimelig å tenke på, og hvilken billeddiagnostisk modalitet kan være
aktuelt å rekvirere?
A
B
C
D

Billroth II operasjoner gir de første dagene tarmparalyse, pasienten er utsatt for pneumoni pga
aspirasjon. Røntgen thorax er rimelig å ta.
Man har utført D2 glandeldisseksjon rundt de store kar i øvre abdomen. Et av disse kan ha blitt
skadet, og pasienten kan nå ha intraabdominal blødning. UL abdomen for å se om det er mye
blod er raskt å få utført
Fjerde dag etter kirurgisk anastomose i GI-tractus er man utsatt for anastomosesvikt og lekkasje.
CT abdomen kartlegger dette
Resekjsoner av GI tractus betyr at tarm åpnes og faren for bakteriell kontaminasjon er stor.
Pasientene er derfor utsatt for intraabdominal abscess postoperativt. Ultralyd (UL) abdomen mtp
drenasje av abscess er et rimelig valg.
0000160d042023ffe9
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En 21 år gammel mann var på fest sist kveld. Der ble han slått i ansiktet. Han blødde neseblod, og fikk
et hematom rundt nesen og høyre øye. Etter dette har det vært vanskelig å puste gjennom begge
neseborene. Når du som almennlege utfører rhinoskopia anterior ser du størknet blod på slimhinnene i
nesen, og neseskilleveggen er hoven og bløtvevet på begge sider er oppsvulmet.
Hvilken tilstand mistenker du?
A
B
C
D

Conchahematom
Septumhematom
Septumfractur
Nesefractur
0000160d042023ffe9
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En pasient med svimmelhet kommer til deg på legeveakt. Det begynte plutselig ikveld mens han satt i
sofaen. Han ble pluselig svimmel og alt gikk helt rundt. Han ble kvalm og har kastet opp. Når du
undersøker ham finner du nystagmus.
Hva er tentativ diagnose?
A
B
C
D

Kraftig gastroenteritt
Krystallsyken
Vestibularisnevrittt
M. Meniere
0000160d042023ffe9
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En 50 år gammel kvinne møter hos fastlegen pga. magesmerter fra kvelden før, og disse hadde økt på
gjennom natten. Fra tidligere hadde hun fjernet en betent galleblære for 10 år siden, og for fem år
siden var hun operert med fjerning av uterus og begge adnexer pga. endometriose. Ellers hadde hun
vært frisk og var uten medikasjon. Ved konsulatsjon hos fastlegen var hun kvalm, hadde noe utspilt
abdomen, rikelige tarmlyder, og var lett palpasjonsøm og slippøm diffust i abdomen. Hun hadde
temperatur 37.8, puls 90, BT 120/80, CRP 18 (<5), leucocytter 11.0 (4.1-9.8).
Hva vil være beste strategi for henne?
A
B
C
D

Søke henne til gynekologisk poliklinikk
Legge inn i gynekologisk avdeling som ø-hjelp
Søke henne til kirurgisk poliklinikk
Legge henne inn i kir. avd. som ø-hjelp
0000160d042023ffe9
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En 20 år gammel mann kommer inn til akuttmottaket etter en trafikkulykke. Han er våken, men virker
veldig medtatt. 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
B
C
D

Måle puls og blodtrykk
Inspisere og om nødvendig grovreponere femur
Vurdere luftveier og pustemønster
Vurdere bevissthetsnivå med Glascow Coma Scale
0000160d042023ffe9

62
Som turnuslege tar du imot en pasient på et mellomstort sykehus. Han er 56 år gammel, tidligere frisk.
Han har de siste to ukene følt seg i dårligere form, hatt feber på kvelden (38,2), men feberfri på
morgenen, og tungpust ved aktivitet. Det er tatt innkomstprøve som viser Hb 8,5 (ref 13,4-17,0),
leukocytter 22 (ref 4,1-9,8), granulocytter 1,2. Normale trombocytter. Du har også fått et B utstryk (se
bilde under). De mononukleære cellene utgjør 24% av alle hvite blodlegemene.
Hva er den mest sannsynlige diagnosen?
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A
B
C
D

Akutt promyelocytt levkemi
Akutt lymfatisk levkemi
Plasmacellelevkemi
Burkitt levkemi
0000160d042023ffe9
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Hvilket utsagn er korrekt om halvautomatiske defibrillatorer?
A
B
C
D

Defibrillatoren kan håndteres av personer uten førstehjelpsopplæring
Strømstyrken kan justeres av personen som håndterer defibrillatoren
Defibrillatoren skal aldri brukes på barn
Defibrillatoren kalles også ICD, og kan implanteres under huden hos personer med alvorlige,
kroniske hjerterytmeforstyrrelser
0000160d042023ffe9

64
En kvinne med KOLS grad 2, coeliaki og tidligere ulcus ventriculi oppsøkte fastlegen grunnet økende
slapphet det siste halve året. Klinisk undersøkelse gav holdepunkt for hjertesvikt, og pasienten ble
innlagt på lokalsykehuset. Videre utredning med EKKO-cor gav mistanke om kardiomyopati. MR cor
viste generelt redusert signalstyrke i myokard. En genetisk undersøkelser påviste mutasjonen C282Y i
HFE-genet som påvirker produksjon av hormonet «hepcidin». Før utskrivelse spør pasienten deg hva
slags behandling hun skal ha i fortsettelsen.
Hva slags behandling skal denne pasienten ha videre?
A
B
C
D

Tyrosin-kinase hemmere
Venesectio
Immunsupprimerende behandling
Cytostatika
0000160d042023ffe9
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En 56 år gammel mann har en svulst i venstre overlapp på CT thorax. Ved bronkoskopi er svulsten
synlig direkte i overlappsostiet og okkluderer overlappsbronkus. En biopsi viste at dreier seg om en
nevroendokrin (carcinoid) tumor. Det er planlagt å operere pasienten og kirurgen har forklart ham at
det skal gjøres en «sleeve» reseksjon.
Du er LIS-lege og pasienten ber deg om å forklare hva den planlagte operasjonen innebærer.
Hvordan kan operasjonen best beskrives?
A
B
C
D

Reseksjon av overlappen og en del av hovedbronkus og anastomosering mellom
underlappsbronkus og hovedbronkus.
Reseksjon av segmentet hvor svulsten ligger, segmentet som er tilgrensende og reseksjon av
lymfeglandler rundt hovedbronkus.
Reseksjon av overlappsbronkus og anastomosering mellom resterende overlapp og
hovedbronkus.
Reseksjon av overlappen og lymfeglandler rundt hovedbronkus.
0000160d042023ffe9
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Som et ledd i utredningen av en pasient med mistenkt dyp venetrombose, tar du en blodprøve for å
måle konsentrasjonen av D-dimer i plasma.
Hvilken diagnostisk nytteverdi har denne testen?
A
B
C
D

Testen har høy senstivitet og lav spesifisitet, og kan derfor kun brukes til å utelukke dyp
venetrombose ved normal D-dimer
Testen har lav sensitivitet og høy spesifisitet, og man kan derfor ikke utelukke dyp venetrombose
selv om D-dimer er normal
Testen har lav sensitivitet og høy spesifisitet, og kan derfor kun brukes til å utelukke dyp
venetrombose ved normal D-dimer
Testen har høy senstivitet og lav spesifisitet, og man kan derfor ikke utelukke dyp venetrombose
selv om D-dimer er normal
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Du er medisinstudent og har fanget opp at langvarige plager etter hjernerystelse best kan forstås med
en biopsykososial modell, men du skjønner ikke helt hvorfor. Du leser mer om temaet.
Hva er viktige elementer i kunnskapsgrunnlaget for å velge den forståelsesmodellen?
A
B
C
D

Studier viser assosiasjon mellom langvarige plager og mange personlige faktorer og miljøfaktorer.
Det foreligger sannsynligvis en inflammatorisk tilstand i hjernen, noe man også ser ved depresjon.
Studier viser at de som søker erstatning oftere har langvarige plager.
Dette er plager som er helt uvanlige hos personer som ikke har psykiske plager eller sosiale
problemer.
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Leif(65) har anemi med Hgb 6,7 g/dl og MCV 123 fl.
Hvilken tilleggsprøve tror du kan bidra mest til avklare årsaken?
A
B
C
D

Homocystein
Retikulocytter
Ferritin
Haptoglobin
0000160d042023ffe9
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Foreldrene til en ett år gammel gutt får henvisning til hematologisk avdeling hvor du tar imot dem som
turnuslege. Gutten har akkurat begynt i barnehagen, men de er bekymret for om han kan fortsette å
være der, fordi han har fått store blåmerker og ikke vil gå. De ansatte skjønner ikke hva det kommer
av. Du tar noen orienterende labprøver som viser følgende:
Prøvesvar

Normalverdi

Trombocytter

278

145-390 *10^9/L

PT-INR

1

0,9-1,2

APTT

80

28-39 sekunder

Antitrombin III

87%

78-125%

D-Dimer

0

<0,5 mg/L

Fibrinogen

3

1,9-4,2 g/L

Blødningstid

10

5-12 minutt

APTT mix 1:1
FVIIImangelplasma

80

<40 sekunder
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Hvilken diagnose er mest sannsynlig?
A
B
C
D

Hemofili B
Hemofili A
Faktor VII-mangel
Von Willebrands sykdom
0000160d042023ffe9
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Du har en 60 år gammel mann på legekontoret. Han har fått påvist kreft i halsmandel (tonsillecancer)
og skal begynne med behandling. Han forteller at han har hørt at en type virus kan bidra til kreft i dette
området.
Hvilket virus er det?
A
B
C
D

Herpes simplex virus (HSV)
Humant papillomavirus (HPV)
Rotavirus
Coxackie virus
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En 45 år gammel trøndersk etnisk norsk kvinne kommer til deg i allmennpraksis pga røde prikker på
anklene. Hun er blek, men virker ellers frisk.
Blodprøver viser. Hgb 7, 3 g/dl (11,5-15,5), MCV 69 fl (80-100), Hvite 4, 5 x 10 9/l (4-10), Trc 11 x10 9/l
(150-400)
Hva er den mest sannsynlige årsaken til funnene?
A
B
C
D

Talassemi med sekundær milthypertrofi som gir hypersplenisme
Immunologisk trombopeni med jernmangelanemi pga blødning.
Akutt leukemi med svikt av margproduksjon av røde og plater
Aplastisk anemi med produksjonssvikt av røde og plater
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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 ofte våkner med hodepine.
Hvilken diagnose er mest sannsynlig?
A
B
C
D

Migrene
Epilepsi
Søvnapne
Narkolepsi
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Du møter en 59 år gammel mann i allmennpraksis. Han har vært plaget med lett hoste og feberfølelse
de siste to dagene. Ved perkusjon og auskultasjon av thorax er det upåfallende funn. Temperaturen
måles til 38 grader celsius, CRP: 12mg/L (<5mg/L), respirasjonsfrekvens: 12/min.
Pasienten står på følgende medikamenter:
• Insulin s.c. for dibetes mellitus type 1
• Adjuvant cytostatikabehandling etter ca. coli (siste kur for 1 uke siden)
Hvordan vil du håndtere denne pasienten?
A
B
C
D

Ta mikrobiologiske prøver, starte opp antibiotikabehandling og vurdere innleggelse på sykehus
Sende pasienten hjem uten behandling, ettersom han sannsynligvis har en viral infeksjon
Sende pasienten hjem med resept på fenoksymetylpenicillin og sette opp kontroll om 1 uke
Sende pasienten til sykehus som øyeblikkelig hjelp
0000160d042023ffe9
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En 20 år gammel etnisk norsk kvinne kommer til deg med lett slapphet og svimmelhet. Du tar en
blodprøve og finner; Hb 9g/dl (11,7 - 15,3), Hematokritt 0,27 (0,37 - 0,46), trombocytter 201*10^8/L
(164 – 370), MCV 85fL (81 - 95), bilirubin 51 µmol/ (5 - 25) og laktat dehydrogenase (LD) 374 U/L
(139 - 249). Inspeksjonen avslører gulfarget sclera og ved palpasjon finner du en moderat forstørret
milt. Hun har siden barndommen hatt tendens til å bli gul. Siden du nylig har vært på mikroskopikurs
og kjøpt et nytt mikroskop bestemmer du deg for å ta en titt på blodutstryket hennes. Du ser flere helt
runde mørkerøde erytrocytter uten sentral oppklaring (se på bildet nedenfor).
Hvilken diagnose er mest forenelig med hennes tilstand?

A
B
C
D

Arvelig sfærocytose
Thalassemi
Sigdcelle anemi
Jernmangel
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Mann (56 år) er slapp uten andre klare symptomer, og du måler en hemoglobinverdi på 9,3 g/dl
(normalområde 12,0-16,0 g/dl). MCV 71 fL
Hvilken prøve vil være best for å utelukke blødningsanemi hos pasienten?
A
B
C
D

Blødningstid
Hemofec i avføring
Haptoglobin
PT-INR
0000160d042023ffe9
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55 år gammel mann møter på fastlegekontoret, bor sammen med sin bror på et småbruk, de har ingen
telefon og pasienten har ikke vært til lege på 15 år. Han møter på fastlegekontoret grunnet 3 løser
tenner i overkjeven. Den ene falt ut da han pusset tennene for 2 dager siden. Det har også blødd fra
tannkjøttet de siste dagene. Intraoralt finner du gingivahyperplasi i området for løse tenner og ellers
svært god tannstatus.
Hva tenker du er tentativ diagnose og hvordan vil du gå videre med denne pasienten?
A
B
C
D

Gingivacancer. Hypertrofe gingivaforandringer og tenner som faller ut etter kort sykehistorie gir
mistanke om malignitet. Pasienten skal derfor henvises til spesialisthelsetjenesten.
Periodontitt. Spesialisthelsetjenesten tilbyr tannbehandling til inneliggende pasienter, men denne
pasienten må henvises til privat tannlege.
Gingivacancer. Hypertrofe gingivaforandringer og tenner som faller ut etter kort sykehistorie gir
mistanke om malignitet. Pasienten skal derfor henvises til tannlege for videre utredning.
Gingivitt. Det er i ikke uvanlig at tenner kan falle ut ved infeksjon i tannkjøttet (gingivitt). Du
henviser pasienten til tannlege.
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En 79 år gammel kvinne bor alene etter at hun ble enke for fire år siden. Hun oppsøker fastlege fordi
barna har reagert på at hun er blitt mer glemsk det siste året. Hun er selvhjulpen i dagliglivets
aktiviteter, men sønnen lurer likevel på om hun kan være syk. Klinisk undersøkelse og orienterende
blodprøver er normale. Det blir tatt MR caput som beskrives som aldersnormal. Ved kognitiv testing
skårer hun 28/30 poeng på MMSE.
Hva er mest sannsynlig diagnose?
A
B
C
D

Depresjon
Delirium
Demens
Mild kognitiv svikt
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Per 2020 har nyere forskning vist sammenheng mellom ervervet hørselstap som voksen og en annen
diagnose.
Hvilken?
A
B
C
D

Demens
Nedsatt taleevne
Dårlig balanse
Nedsatt motorisk funksjon
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Du jobber på fastlegekontoret og møter en 50 år gammel mann. Han falt på isen og har slått seg og
viser deg et hematom på venstre legg. Han har vondt ved gange og trenger sykmelding fra sin jobb
som butikkansatt. Du er enig i det og skriver en sykmelding. Imidlertid ser du at han er svært
overvektig, og du velger å sjekke blodtrykket hans. Det er 150/90. BMI er 30 ut fra høyde og vekt.
Du ber han komme tilbake om 3 måneder.
Hvilket tiltak er mest effektiv for å forebygge hjerte- karsykdom frem til da?
A
B
C
D

Be han begynne å trene regelmessig og legge om kosthold (redusere matinntak) inkludert
redusere salt i maten
Be han gå ned i vekt til en BMI på 21
Be han begynne å trene regelmessig og starte med Lisinopril 5 mg x 1
Be han legge om kosthold og sjekke vekten hver uke
0000160d042023ffe9
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En 75 år gammel hjemmeboende kvinne er lagt inn på Slagavdelingen grunnet TIA. Hun er tidligere
frisk og bruker ingen medisiner. Hennes symptomer besto av nedsatt kraft i venstre arm, som nå har
gått tilbake. Det er gjort Duplex av halskar som viser en stenose i venstre carotis interna på 70 % og
en på høyre carotis interna på 60 %.
Hvilken karkirurgisk behandling skal pasienten ha videre?
A
B
C
D

Endovaskulær stenting av carotisstenose på aktuelle side
Carotisendarterektomi på høyre side
Carotisendarterektomi på venstre side
Beste medisinske behandling
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En 75 år gammel mann kommer på kontoret ditt og kan fortelle at han smerter ved tygging: Han var
hos tannlegen for et par dager siden som ikke kunne finne noe forklaring på det aktuelle. Siste tid har
han følt seg slapp og hatt vondt i leddene. Han behandles for høyt blodtrykk, men er ellers frisk. Du
tenker at dette kan stemme bra med diagnosen kjempecellearteritt. Pasienten har imidlertid normal SR
og temporalisteriene har god pulsasjon, ingen nodularitet og ingen palpasjonsømhet. Visus er normalt
registrert med pasienten egne briller på synstavlen din. Han har ingen synssymptomer.
Hvilken kombinasjon av kliniske manøvre/undersøkelser kan sikre diagnosen?
A

B
C

D

1. Prompte minsking/bortfall av tyggesmerter over natten etter Prednisolon 1mg/kg. kroppsvekt
2. Prompte respons over natten med bedring av almentilstand etter oppstart prednisolon 1 mg /
kg. kroppsvekt
3. Måle CRP
1. Måle CRP
2. CT angio av de store kar på halsen og thorax
3. CT hode og hals
1. Rtg. thorax
2. Prompte respons med bedring av almen tilstand over natten etter oppstart Prednisolon 1mg /
kg. kroppsvekt.
3. Biopsi av arteria temporalis
1. Måle leverenzymer
2.Serumproteinelektroforese
3. Temporalisbiopsi
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En 35 år gammel kvinne kommer på legevakten i påsken og ber om hjelp med røde og vonde øyne.
Plagene har kommet gradvis i kveld og blir bare verre og verre. Hun er ellers sprek, og har gått en lang
skitur i fjellet tidligere på dagen. Ved undersøkelse finner du konjunktival injeksjon på begge øyne,
intet puss, lett svekket visus, uttalt lysskyhet. Fluoresceinfarging gir småprikkete opptak.
Hva er mest sannsynlig diagnose?
A
B
C
D
E

iridosyklitt
allergisk konjunktivitt
fotoelektrisk keratitt
viral konjunktivitt
keratokonjunctivittis sicca
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Hvilken hørselstest gir mest pålitelig høreterskel hos et 3 måneder gammelt barn?
A
B
C
D

Hjernestammeaudiometri (ABR)
Tympanometri
Lekeaudiometri
Otoakustiske emisjoner (OAE)
0000160d042023ffe9
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På et morgenmøte ved hjerteavdelingen diskuterer LIS1-legene om en pasient innlagt med rask
atrieflimmer og brystsmerter har hatt hjerteinfarkt eller ikke. Diskusjonen blir høylydt.
Hvilket utsagn om hjerteinfarkt er riktig?
A
B
C
D

Diagnosen akutt hjerteinfarkt krever stigning og fall i infarktmarkører sammen med kliniske
holdepunkter for ischemi.
Enhver troponinverdi over øvre referanseverdi er diagnostisk for akutt hjerteinfarkt.
Typiske retrosternale brystmerter med mer enn 15 minutters varighet er tilstrekkelig for å stille
diagnosen akutt hjerteinfarkt uansett verdi på biokjemiske markører.
Ischemiske tegn i EKG er et krav for å stille diagnosen akutt hjerteinfarkt.
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Du er fastlege. En 60 år gammel kvinne kommer til deg fordi synet har blitt gradvis dårligere de siste
årene. Hun synes spesielt av synet på venstre øye har blitt mer uklart. Merkelig nok klarer hun
imidlertid nå å lese på mobilen, eller i avisa uten å bruke lesebriller. Det er veldig overraskende for
henne, for de siste 15 årene har hun vært avhengig av å bruke briller når hun har arbeider på nært
hold. Hun har merket at det er vanskeligere å se i mørket, og hun har nå sluttet å kjøre bil når det er
mørkt ute. Hun kjører helst ikke gjennom tunneller lenger, da hun blir blendet av lysene fra motgående
trafikk. Nå har hun dessuten begynt å se dobbelt, og derfor bestemte hun seg nå for å gå til deg for
undersøkelse. Du undersøker visus på lystavle. Pasienten beholder avstandsbrillene på under
undersøkelsen. Du finner at visus er 0,8 o.dxt, og 0,6 o.sin. Du finner normale yttergrenser ad modum
Donders o.u.Tensjonen er 14 mmHg på begge øyne. Det er normal øyemotilitet. Du finner at pasienten
har monookulært dobbeltsyn på venstre øye.
Basert på disse anamnestiske opplysningene, og de første øyeundersøkelsene du nå har gjort:
Hva tror du er mest sannsynlige diagnose?
A
B
C
D

Glaukom
Katarakt
Aldersrelatert makuladegenerasjon
Retinitis pigmentosa
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Du er 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
for fire-fem timer siden ble akutt mye verre. Ved undersøkelse kan du kjenne god puls i lysken, men
ikke perifert for dette på høyre side. Foten er blek og kald fra kneet og ned. Hun beskriver klart nedsatt
berøringssans og hun greier ikke bevege i høyre ankel eller tær når du ber henne om dette.
Hva er beste videre plan for denne pasienten?
A
B
C
D

CT angiografi for å legge behandlingsplan
MR angiografi for å legge behandlingsplan
Åpen operasjon med embolektomi
Konvensjonell angiografi og etablering av trombolyse
0000160d042023ffe9
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En 55 år gammel kvinne kommer til deg på legevakten med et rødt venstre øye. Hun sier at det er
veldig vondt i det venstre øyet. Smerten sitter dypt inni øyet, og i tillegg har hun vondt i hodet. Hun er
kvalm, og forteller at hun kastet opp på vei til legevakten. Hun virker veldig utilpass, og er tydelig
smertepåvirket. Ved undersøkelse ser du at høyre øye er helt blekt. Venstre øye er kraftig
blandingsinjisert, pupillen er semidilatert, og er tydelig større enn høyre øyes pupille. Pupillen på
venstre øye trekker seg ikke sammen når du lyser på den. Du synes at hornhinnen virker litt uklar, men
du er ikke helt sikker.
Du måler trykket med i-care og finner:
O.dext.: 16 mmHg
O.sin.: 48mmHg
Hva bør gjøres med denne pasienten?
A
B
C

Det bør taes en CT caput som øyeblikkelig hjelp for å utelukke at pasienten har en subarchnoidal
blødning.
Pasienten bør få kloramfenikol øyesalvebandasje på venstre øye, som beholdes til i morgen.
Videre kloramfenikol øyesalve x 3 til tuben er tom. I tillegg bør pasienten henvises til en elektiv
poliklinisk time hos en privat øyelege for kontrollmåling av øyetrykket.
Pasienten bør henvises som øyeblikkelig hjelp til øyelege, og man bør starte trykksenkende
behandling
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Larotrectinib er et medikament som blokkerer virkningen av tropomyosin-reseptorkinase. Larotrectinib
er blitt kalt et tumoragnostisk medikament.
Hva kan «tumoragnostisk» referere til i denne sammenhengen?
A
B
C
D

Indikasjonen for medikamentet er basert på tilstedeværelsen av et bestemt onkoprotein i svulsten,
ikke på histologisk tumortype.
Indikasjonen for medikamentet er basert på fraværet av et bestemt tumorsuppressor-protein i
svulsten, ikke på histologisk tumortype.
Indikasjonen for medikamentet er basert på tilstedeværelsen av et bestemt tumorsuppressorprotein i svulsten, ikke på histologisk tumortype.
Indikasjonen for medikamentet er basert på fraværet av et bestemt onkoprotein i svulsten, ikke på
histologisk tumortype.
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Anne er 32 år og har ikke vært hos fastlegen før nå. Hun kontakter deg fordi hun opplever
pustebesvær ved trappegang og tåler mindre anstrengelse enn før. Hun må nå stoppe om hun
forsøker å gå raskt i motbakke. Ved undersøkelse hører du en ganske svak systolisk bilyd. Bilyden
høres best i 4.-5. interkostalrom ved venstre sternalrand. Ved undersøkelsen ser du tydelige
venepulsasjoner på begge sider av halsen.
Hvilken diagnose er mest sannsynlig?
A
B
C
D

Aortalekkasje
Pulmonalstenose
Trikuspidallekkasje
Mitrallekkasje
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En 19 år gammel mann kræsjer på sykkel. Har oppsøker legevakten med smerter i høyre side av
thorax. Det blir tatt røntgen thorax (se bilde nedenfor).
Hva feiler pasienten?
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A
B
C
D

Høyresidig pneumothorax
Høyresidige lungekontusjoner
Høyresidig pneumonisk fortetning
Blod i pleurahulen på høyre side
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En 66 år gammel mann innlegges med venstresidige pareser som var akutt innsettende. Det utføres
en CT caput uten intravenøs kontrast som vist under.
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Hva er det mest fremtredende funnet på bildet?
A
B
C
D

Hydrocephalus
Blødning
Ischemi
Cortical atrofi
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Hva er mest korrekte definisjon av en aortadisseksjon?
A
B
C
D

Permanent, irreversibel og lokalisert utvidelse av alle 3 vegglagene i aorta
Lokalisert og sakkulær utvidelse i aorta på bakgrunn av en karskade
Kalkbasert forsnevring i aorta som fører til redusert blodstrøm til underekstremitetene
Rift i intimalaget i aorta som fører til at det dannes to separate blodførende løp i aorta
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En tidligere frisk 62 år gammel mann som driver hardt fysisk arbeid til vanlig har fått smerter i
korsryggen. Han har tatt vært sykmeldt og drevet egentrening de siste 8 ukene, men det har ikke blitt
noe bedring. Han angir periodevis utstråling til høyre lår, men ingen kraftsvikt. Etter å ha tatt tiden og
alder i betraktning ønsker du å henvise til bildediagnostikk.
Hvilken undersøkelse er det mest hensiktsmessige å starte med?
A
B
C
D

MR av lumbalcolumna
CT av lumbalcolumna
Røntgen av lumbalcolumna
Skjelettscintigrafi
0000160d042023ffe9
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En 40 år gammel mann tar kontakt med deg som legevakt. Han er tidligere frisk, men har de siste 3
dagene hatt opplevelsen av uregelmessig hjertebank og brystsmerter som kommer og går. Periodevis
er det vondere når han puster dypt inn. Du tar et EKG som gir deg mistanke om at han har to
tilstander. EKG vises nedenfor. Papirhastigheten er 50 mm/s.
Hvilke to diagnoser er mest sannsynlige?

A
B
C
D

Atrieflutter og akutt hjerteinfarkt
Atrieflimmer og akutt perikarditt
Atrieflutter og akutt perikarditt
Atrieflimmer og akutt hjerteinfarkt
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Du ser på et CT thorax-bilde hvor radiologen har beskrevet en masse som muligens er en malign
tumor hos en 65 år gammel mann:
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(De to bildene er identiske, bare at det siste bildet er påført piler).
Hvilken pil peker på det radiologiske funnet?
A
B
C
D

A
B
C
D
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En 57 år gammel mann er henvist til arbeids-EKG pga. mistanke om angina pectoris. Han har hatt
brystsmerter av og til de siste 6 månedene og er engstelig for at det kan være koronarsykdom.
Hva er riktig?
A
B
C
D

Et negativt arbeids-EKG utelukker signifikant koronarsykdom.
Selv om en anamnese er typisk for ischemisk hjertesykdom er det obligatorisk med arbeids-EKG
før eventuell koronar angiografi.
Arbeids-EKG er ikke egnet til diagnostisk avklaring ved mistenkt koronarsykdom.
Pasienten er for gammel til CT koronar angiografi fordi han sannsynligvis har mye kalk i
koronarkar.
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En observasjonsstudie blant pasienter med pneumoni undersøkte sammenhengen mellom behandling
i overvåkningsenhet og risiko for død innen 30 dager etter sykehusinnleggelsen. Relativ risiko for død
var 2,1 (95% konfidensintervall 2,0-2,2) blant dem ble behandlet i overvåkningsenhet sammenliknet
med dem som ble behandlet på vanlig sengepost.
Hva er sannsynlig forklaring på den observerte sammenhengen?
A
B
C
D

Mediering
Misklassifikasjon av eksponerings- eller utfallsvariabel
Konfundering
Tilfeldig funn
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Kvinne på 32 år, gravid i 33 uke, og hun har nå fått påvist akutte lungeembolier.
Hva er anbefalt behandling for denne tilstand og pasient?
A
B
C
D

Starte med lavmolekylært heparin (LMWH), og fortsette til minimum 6 uker etter fødsel. Warfarin
(Marevan) er et alternativ postpartum (uavhengig av amming)
Starte med lavmolekylært heparin (LMWH) og behandle frem til fødsel, hvoretter en seponerer
antikoagulasjonsbehandlingen (grunnet amming)
Starte med lavmolekylært heparin (LMWH) og fortsette til minimum 3 måneder etter fødsel, hvor
Marevan er et alternativ postpartum (uavhengig av amming)
Starte med lavmolekylært heparin (LMWH) og warfarin (Marevan) samtidig, avslutte LMWH når
PT-INR er i området 2-3, og tilstrebe tilsammen 3 måneder antikoagulasjonsbehandling med
Marevan
0000160d042023ffe9
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Hypotermibehandling ved hjertestans har til nå vært omdiskutert for pasienter uten sjokkbar rytme. I
forberedelse til PBL om hjertestans sender en på gruppa ut lenken til en artikkel (Lascarrou, J.-B., et
al. (2019). "Targeted Temperature Management for Cardiac Arrest with Nonshockable Rhythm." New
England Journal of Medicine 381(24): 2327-2337).
Hvordan ville du formulert forskningsspørsmålet i artikkelen ved hjelp av PICO?
Background
Moderate therapeutic hypothermia is currently recommended to improve neurologic outcomes in adults
with persistent coma after resuscitated out-of-hospital cardiac arrest. However, the effectiveness of
moderate therapeutic hypothermia in patients with nonshockable rhythms (asystole or pulseless
electrical activity) is debated.
Methods
We performed an open-label, randomized, controlled trial comparing moderate therapeutic
hypothermia (33°C during the first 24 hours) with targeted normothermia (37°C) in patients with coma
who had been admitted to the intensive care unit (ICU) after resuscitation from cardiac arrest with
nonshockable rhythm. The primary outcome was survival with a favorable neurologic outcome,
assessed on day 90 after randomization with the use of the Cerebral Performance Category (CPC)
scale (which ranges from 1 to 5, with higher scores indicating greater disability). We defined a
favorable neurologic outcome as a CPC score of 1 or 2. Outcome assessment was blinded. Mortality
and safety were also assessed.
Results
From January 2014 through January 2018, a total of 584 patients from 25 ICUs underwent
randomization, and 581 were included in the analysis (3 patients withdrew consent). On day 90, a total
of 29 of 284 patients (10.2%) in the hypothermia group were alive with a CPC score of 1 or 2, as
compared with 17 of 297 (5.7%) in the normothermia group (difference, 4.5 percentage points; 95%
confidence interval [CI], 0.1 to 8.9; P=0.04). Mortality at 90 days did not differ significantly between the
hypothermia group and the normothermia group (81.3% and 83.2%, respectively; difference, −1.9
percentage points; 95% CI, −8.0 to 4.3). The incidence of prespecified adverse events did not differ
significantly between groups.
Conclusions
Among patients with coma who had been resuscitated from cardiac arrest with nonshockable rhythm,
moderate therapeutic hypothermia at 33°C for 24 hours led to a higher percentage of patients who
survived with a favorable neurologic outcome at day 90 than was observed with targeted
normothermia. (Funded by the French Ministry of Health and others; HYPERION ClinicalTrials.gov
number, NCT01994772. opens in new tab.)
A
B
C
D

Pasienter som ble gjenopplivet fra hjertestans med en ikke-sjokkbar rytme og som ble behandlet
med hypotermi hadde økt sannsynlighet for å overleve med en fordelaktig nevrologisk tilstand
men lik sannsynlighet for overlevelse.
Dette var en stor RCT studie fra Frankrike som fant positiv effekt av hypotermibehandling hos
pasienter med hjertestans som ikke hadde en sjokkbar rytme.
Blant pasienter som blir innlagt på intensivavdelingen med koma og ikke-sjokkbar hjerterytme –
gir behandling med hypotermi endret overlevelse med fordelaktig nevrologisk tilstand etter 90
dager, sammenlignet med målrettet normotermi?
Hva er effekten av moderat hypotermi hos pasienter med ikke-sjokkbar rytme (asystole eller PEA)
sammenlignet med normotermi?
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Du har vært fastlege for en 77 år gammel kvinne i mange år. Fra tidligere vet du at hun har
gjennomgått et lite hjerteinfarkt. Siste ekkokardiografi viste normal venstre ventrikkelfunksjon. I
tillegg er hun godt behandlet for en hypertensjon som som har vært kjent i over 30 år. Nå har du med
EKG påvist en asymptomatisk atrieflimmer med ventrikkelfrekvens på 80/min. Indikasjonen for
antikoagulasjon ved atrieflimmer baseres på CHADSVASC skår.
Hva er pasientens CHADSVASC skår?
A
B
C
D

CHADSVASC skår er 5
CHADSVASC skår er 3
CHADSVASC skår er 2
CHADSVASC skår er 4
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En pasient med lungekreft har fått påvist metastatisk sykdom, adenocarcinom med positiv
immunmarkør (PD-L1) og en positiv gen-markør (EGFR).
Hvilken behandling bør tilbys i første linje?
A
B
C
D

Immunterapi (Pasienten har positiv PD-L1)
Målrettet behandling (pasienten har positiv EGFR)
Kombinasjonsbehandling med immuntarapi og kjemoterapi
Kjemoterapi (pasienten har adenocarcinom)
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En eldre dame behandles for lungekreft med god effekt, men legges så inn som øyeblikkelig hjelp med
redusert kraft og sensibilitet i bena, smerter i ryggraden og urinretensjon.
Hva er den viktigste differensialdiagnosen?
A
B
C
D

Hjernemetastase
Malign medullakompresjon
Patologisk rygg-fraktur
Skjelettmetastase i columna
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En hurtigtest for påvisning av legionellose har sensitivitet omkring 70% og spesifisitet nær 100%. Du
anvender testen på en 60 år gammel mann som innlegges på sykehus med klinikk tydende
på Legionella-pneumoni. Samboeren fikk påvist Legionella-pneumoni 2 dager tidligere og er antatt
smittet via boblebadet som de begge bruker hyppig. Du får positivt testsvar.
Hva er sannsynligheten for at han har legionellose?
A
B
C
D

Cirka 30%
Kan ikke anslås med foreliggende informasjon
Cirka 70%
Bortimot 100%
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Du møter Truls Jakobsen (72 år) på sykehusets poliklinikk. Han har i et par måneder hatt ubehag og
smerter i venstre thoraxhalvdel og følt seg tungpustet. Han har tidligere arbeidet som rørlegger i
mange år og har en kjent KOLS. Utredningen viser at han har pleuravæske på venstre side. Ved
patologisk undersøkelse av pleuravæsken finner man atypiske celler forenelig med metastaser fra
adenocarcinom.
Hvilke 4 markører/molekylærgenetiske analyser av tumorcellene er viktig ved beslutning av
behandling her?
A
B
C
D

Tumor nekrose faktor (TNF), nevronspesifikk enolase (NSE), programmed death ligand 1 (PD-L1)
PD-L1 og c-ros oncogene 1 (ROS1)
Epidermal vekstfaktor reseptor (EGFR), anaplastisk lymfom kinase (ALK), c-ros oncogene 1
(ROS1) og programmed death ligand 1 (PD-L1)
Tumor mutation burden (TMB), tumor nekrose faktor (TNF), nevronspesifik enolase (NSE) og
programmed death ligand 1 (PD-L1)
Tumor mutational burden (TMB), tyriod transkripsjonsfaktor (TTF1), epidermal vekstfaktor
reseptor (EGFR) og anaplastisk lymfom kinase (ALK)
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En 65 år gammel tidligere frisk kvinne, storrøyker, oppsøker primærlegen grunnet moderat
monosymptomatisk tungpust ved anstrengelse siste 6 -12 måneder. Du påviser perkusjonsdempning
basalt baktil på høyre side. Hennes far hadde KOLS og emfysem. Forøvrig ingen spesielle symptomer
og funn.
Hva er mest sannsynlig årsak til perkusjonsfunnet?
A
B
C
D

Pneumoni i høyre overlapp
Høyresidig pleuraeffusjon
KOLS med emfysembulla hø side
Høyresidig pneumothorax
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En 45 år gammel kvinne som kommer til utredning på lungemedisinsk poliklinikk 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 undersøkelser vil du prioritere i utredningen?
A
B
C
D

CT lungearterier.
PET CT.
Mammografi og CT thorax.
CT/HRCT thorax, spirometri.
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Du er nytilsatt tilsynslege på sykehjem. En 86-årig mann som er beboer der bruker blant annet
acetylsalisylsyre, digoksin, omeprazol og simvastatin. I følge opplysningene i journalen har han brukt
disse i flere år. Du kan ikke se at det er noen klar indikasjon for å bruke disse midlene, og du
bestemmer deg for å seponere et og et middel for å se hva som skjer.
Ett av disse midlene bør ikke seponeres brått, men trappes ned gradvis. Hvilket?
A
B
C
D

Acetylsalisylsyre
Simvastatin
Omeprazol
Digoksin
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Du skal starte antitrombotisk behandling hos en mann på 72 år som har fått innsatt en kunstig
hjerteklaff på grunn av aortastenose.
Hvilken antitrombotisk behandling skal du velge, og hvorfor?
A
B
C
D

En platehemmer, fordi denne pasienten ikke har atrieflimmer
Warfarin, fordi dagens kunnskapsgrunnlag tilsier at det kun er warfarin som gir tilstrekkelig
antikoagulasjon når slik behandling er indisert ved kunstige hjerteklaffer
Et DOAK, fordi dagens kunnskapsgrunnlag tilsier at denne legemiddelgruppen gir best nytte/
risiko-forhold når slik behandling er indisert ved kunstige hjerteklaffer
Et DOAK, fordi denne pasienten er for gammel til å få warfarin
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Legemidlet «Akynzeo» er kapsler som kombinerer to virkestoff; netupitant og palonosetron.
Indikasjoner for bruk er «Forebygging av akutt og forsinket kvalme og oppkast forbundet med
høyemetogen cisplatinbasert kjemoterapi mot kreft. Forebygging av akutt og forsinket kvalme og
oppkast forbundet med moderat emetogen kjemoterapi mot kreft.»
Hvilke to legemiddelgrupper representerer de to virkestoffene?
A
B
C
D

NK1-blokkere og D2-blokkere
NK1-blokkere og 5-HT3-blokkere
Glukokortikosteroider og D2-blokkere
5-HT3-blokkere og glukokortikosteroider
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Du behandler en mann på 80 år med warfarin på grunn av gjennomgått hjerneslag og persisterende
atrieflimmer. Du får vite at han for to dager siden hadde hjemmebesøk av legevakt som startet
behandling med erytromycin på mistanke om atypisk pneumoni. Du husker at warfarin er gjenstand for
mange mulige interaksjoner, og gjør et interaksjonssøk.
Hvilken interaksjon kan du forvente å finne hos denne pasienten?
A
B
C
D

Redusert INR og økt tromboserisiko gjennom flere mulige mekanismer
Økt INR og økt blødningsrisiko gjennom flere mulige mekanismer
Redusert INR og økt tromboserisiko fordi erytromycin kan indusere metabolismen av warfarin via
CYP2C9
Økt INR og økt blødningsrisiko fordi erytromycin kan hemme metabolismen av warfarin via
CYP2C9
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En ung mann fra Eritrea kommer til fastlegen. Han har nylig fått beskjed om at det var utslag på en
blodprøver som heter Quantiferon (IGRA test). Han føler seg helt frisk, men etter at han fikk beskjed
om dette prøvesvaret, har han blitt engstelig. Han lurer på om han har tuberkulose, og om han kan
smitte andre.
Hva forklarer du til pasienten om prøveresultatet?
A
B
C
D

Du forklarer at utslag på blodprøven Quntiferon (IGRA) betyr at han er smittet av resistente
tuberkulosebakterier. men den sier ingen ting om han er smitteførende eller syk.
Du forklarer at utslag på denne blodprøven (Quntiferon (IGRA) ) betyr at han er smittet av
tuberkulose, men den sier ingen ting om han er smitteførende eller syk. Du sier at han neppe er
smitteførende, men at han må undersøkes videre for å finne ut av dette.
Du forklarer at utslag på denne blodprøven Quantiferon (IGRA) betyr at han har sykdommen
(aktiv) tuberkulose og at han kan være smitteførende.
Du forklarer at utslag på denne blodprøver Quantiferon (IGRA) betyr at han helt sikkert ikke har
tuberkulose, men at han tidligere kan ha vært i kontakt med noen som har hatt tuberkulose. Han
er derfor verken syk eller smitteførende og behøver ikke bekymre seg over dette.
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Mikrobiologisk laboratorium har mottatt ekspektoratprøve fra en 28 år gammel kvinne som er i relativt
god allmenntilstand men har vedvarende hoste til tross for behandling med fenoksymetylpenicillin for
mistenkt pneumokokk-pneumoni. Ved mikroskopi av ekspektoratet med 100 X forstørrelse ses 17
plateepitelceller per synsfelt. Det er moderat vekst av Staphylococcus aureus på både blod- og
sjokoladeagar.
Hvordan bør dette funnet tolkes?
A
B
C
D

Prøven er ikke representativ for nedre luftveier. Staphylococcus aureus er ikke en vanlig
luftveispatogen. Fenoksymetylpenicillin er vanligvis effektivt mot pneumokokker. Man bør vurdere
andre årsaker til vedvarende hoste
Prøven er representativ for nedre luftveier. Staphylococcus aureus er ikke en vanlig
luftveispatogen. Over halvparten av pneumokokker i Norge har nedsatt følsomhet for
fenoksymetylpenicillin noe som kan føre til behandlingssvikt
Prøven er ikke representativ for nedre luftveier. Staphylococcus aureus er en vanlig
luftveispatogen. Fenoksymetylpenicillin er vanligvis også effektivt mot Staphylococcus aureus og
man bør derfor mistenke MRSA
Prøven er representativ for nedre luftveier. Fenoksymetylpenicillin er ikke effektivt overfor
Staphylococcus aureus som er en vanlig luftveispatogen. Mikroben er en sannsynlig årsak til
vedvarende hoste
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En 19 år gammel mann innlegges på grunn av raskt innsettende hodepine, feber og nedsatt
allmenntilstand. Ved ankomst akuttmottaket fyller pasienten kriterier for alvorlig sepsis. Det tas
spinalvæske til mikrobiologisk diagnostikk. Ved mikroskopi ser du som er vakthavende lege ved
mikrobiologisk avdeling 15 leukocytter per synsfelt ved 1000 X forstørrelse, få erytrocytter (1 per
synsfelt) og ingen bakterier.
Hva vil du formidle til lege i akuttmottaket ved utringing av svar?
A
B
C
D

Funn av flere leukocytter per synsfelt bekrefter at pasienten har meningitt. Fravær av bakterier
ved mikroskopi betyr at virus er mest sannsynlige etiologi
Funn av flere leukocytter per synsfelt ved mikroskopi er ikke normalt i spinalvæske, og taler for
meningitt. Fravær av bakterier utelukker ikke bakteriell meningitt
Funn av leukocytter og erytrocytter kan skyldes blod i prøvematerialet. Fravær av bakterier
utelukker bakteriell meningitt
Moderat mengde leukocytter kan være normalfunn i spinalvæske. Fravær av bakterier taler mot
bakteriell meningitt
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En 40 år gammel mannlig pasient med kjent diabetes mellitus type 1 oppsøker deg på legekontoret.
Den siste uken har han merket tiltagende kraftsvekkelse, brennende ubehag og nedsatt følelse i
begge bein, som begynte distalt og har krøpet oppover. Han forteller at han arbeider som bartender,
og at han drikker en del på jobben. Han har heller ikke fulgt så nøye med på blodsukkeret.
Hvilken diagnose er mest sannsynlig?
A
B
C
D

Alkoholisk polynevropati
Multippel sklerose
Guillain-Barré syndrom
Diabetisk polynevropati
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En kvinne på 62 år har fått et infarkt i høyre cerebellarhemisfære.
Ved hvilken klinisk undersøkelse forventer du å få normale funn?
A
B
C
D

Rombergs prøve
Hæl-kne prøve
Pekefinger-nese test
Rinnes test og Webers test
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En sveiser som har arbeidet fra ca 1980 i en mekanisk bedrift der de har bearbeidet mye rustfritt stål
har fått påvist lungekreft.
Hvilken eksponering er mest sannsynlig en årsak til hans lungekreft?
A
B
C
D

Krom
Bisklormetyleter
Asbest
Trikloretylen
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Det påvises astma hos en 27 år gammel baker. Han synes selv at symptomene er bedre i helger og
ferier.
Hvilke er de to mest sannsynlige eksponeringene som kan forårsake allergisk astma hos
bakere?
A
B
C
D

Eksponering for melstøv og enzymholdige bakeforsterkere
Eksponering for røyk fra bakerovnen og enzymholdige bakeforsterkere
Eksponering for melstøv og konditorfarge som inneholder støv fra coccus cacti
Eksponering for støv fra konditorfarge som inneholder coccus cacti og røyk fra bakerovnen
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En 45 år gammel kvinne kommer til fastlegen grunnet dårligere syn den siste tiden. Hun føler hun i
løpet av de siste par årene har merket særlig dårlig mørkesyn, og at lyspunkter i mørket ser ut som
ringer. Dette gjelder særlig på det venstre øyet. Hun synes også at synet er litt mer tåkete enn før.
Synsfeltprøve ad modum Donders viser ikke tegn til innskrenket synsfelt. Trykkmåling viser normale
forhold på begge øyne. Du drypper øynene med antikolinergika og lyser for å undersøke.
Slik ser venstre øye ut:
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Hvilken tilstand er mest sannsynlig hos denne pasienten?
A
B
C
D

Iridosyklitt
Katarakt
Glaukom
Flytere i glasslegemet.
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En 45 år gammel mann kommer til nevrologisk poliklinikk fordi han noen måneder har vært plaget med
nummenhet i 3.-5. finger høyre hånd og smerter i høyre albue og underarm. Han angir at han er
svakere i høyre hånd enn tidligere. Det påvises ingen sikre nevrologiske utfall.
Hva er mest sannsynlige årsak?
A
B
C
D

Nervus medianus
Plexus brachialis
Nervus radialis
Affeksjon av nervus ulnaris
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En 50 år gammel mann har hatt global hodepine i en måned. Samboer angir endret adferd de siste
månedene. Han blir innlagt med et generalisert tonisk-klonisk anfall. Spinalpunksjon viser forhøyet
protein 1,2 G/dL (normal <0,45 G/dL). MR viser subakutte og kroniske infarkter i begge cerebrale
hemisfærer.
Hva er sannsynlig diagnose?
A
B
C
D

CNS vaskulitt
Cruetzfeld-Jakobs sykdom
Hjerneinfarkt grunnet kardiale embolier
CNS lymfom
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