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Du er tilkalt til en 24 årig pasient. Pasienten har gjennom noen dager gradvis utviklet økende uro og
agitasjon. Pårørende er fortvilte. De ser at pasienten har det vanskelig. Han finner ikke ro, vandrer
hvileløst rundt, og klarer ikke å sitte i ro mer enn noen få minutter av ganger. De beskriver igjen mer
søvnproblem. Det har også vært noe økende irritabilitet. De forteller at pas har fått diagnosen
schizofreni. De mistenker at han har brukt cannabis innimellom. De kan heller ikke utelukke bruk av
andre stoff som amfetamin. For noen uker siden hadde han en periode med søvnløshet. Fastlegen la
da til nye medisiner. Pårørende har relativ oversikt over de ulike preparater han bruker. Det viser seg å
være Risperdal consta (risperidon depotinjeksjon) 50 mg hver annen uke, Abilify (aripiprazole) tabl 15
mg morgen og Quetiapine 200 mg til kvelden.
Hvis du skal behandle tilstanden farmakologisk, hvilken medikamentgruppe bør du bruke først?
A Antidepressiva
B X Benzodiazepiner.
Trenger effekt på uro og bivirkninger av antipsykotika (akatisi)
C Antipsykotika
D Stemningsstabiliserende antiepileptika
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Du sitter på fastlegekontoret hvor du har en 56 år gammel mann inne til time. Du har den senere tid
mottatt flere epikriser fra legevakt hvor alkoholbruk har vært en fellesnevner. Du ønsker å kartlegge
pasientens alkoholvaner nærmere.
Hvilket kartleggingsverktøy egner seg best i denne situasjonen?
A
B
C
DX

Du gjennomfører en kartleggingssamtale med utgangspunkt i verktøyet CIWA-AR
Du gjennomfører en kartleggingssamtale med utgangspunkt i verktøyet Alcohol-E
Du gjennomfører en kartleggingssamtale med utgangspunkt i verktøyet TWEAK
Du gjennomfører en kartleggingssamtale med utgangspunkt i verktøyet AUDIT
AUDIT er et validert kartleggingsverktøy med høy sensibilitet og spesifisitet for alkoholbruk siste
12 mnd. Alcohol E er et fordypningsskjema for personer med et identifisert problem med alkohol.
CIWA brukes for å kartlegge alkohol abstinenser. TWEAK brukes for alkoholbruk siste 12 mnd og
i graviditet.
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Hva er hyppigste årsak til nyoppstått psykose hos eldre?
A

Late-onset schizofreni
Schizofreni er en typisk sykdom av yngre og er veldig sjelden hos eldre. Cirka 2% av alle
psykoser hos eldre føres tilbake til late-onset schizofrenie (LOS) eller very-late-onset
schizofrenia-like psykoser (VLOSlP). LOS blir diagnostisert i alderen fra 40 til 60 og er dermed
egentlig ikke en diagnose som stilles i høyere alder (fra 65 års alderen). Very-late-onset
schizofreni-lignende psykose (VLOSLP) diagnostiseres ved eldre fra 60 års alderen.
B Depresjon
Depresjon er et viktig årsak for psykose hos eldre. Cirka 27% av alle psykoser hos eldre oppstår i
forbindelse med funksjonelle affektive lidelser, hvorav unipolar depresjon med psykotiske
symptomer oppstår klart hyppigere enn bipoalr depresjon eller mani med psykotiske symptomer. I
forhold til depresjon hos yngre har eldre. ofte et mer alvorlig forløp, cirka halvdelen graderes som
alvorlig depresjon. Symptomene omfatter ofte affektkongruente vrangforestillinger om skyld, egen
helse og håpløshet. Bizarre vrangforestillinger, hallusinasjoner for eksempel i form av
nedverdiende kommentarer eller paranoiditet kan også forekomme.
C X Demens
Av alle psykoser hos eldre har organiske psykoser og affektive psykoser flest forekomst. Ved
cirka to av tre pasienter ser vi dette årsaksforholdet. Psykose ved demens utgjør den største
delen med cirka 40% av alle psykoser hos eldre. Symptomene omfatter ofte paranoiditet,
vrangforestillinger og/eller hallusinasjoner.
D Delir
Delir er en alvorlig, potensielt dødelig tilstand. Cirka 10% av alle psykoser hos eldre kan føres
tilbake til delir. Eldre har på gruppenivå en høyere risiko for å utvikle delir enn yngre.
Årsaksforholdene er fortsatt uklar, men det finnes en rekke risikofaktorer (bl.a. kronisk sykdom,
nevrodegenerasjon, tidligere delir eller dårlig allmentilstand) og beskyttende tiltak som er viktig å
vite om. Pasienter med høyere risiko kan få delir av mindre alvorlige utløsende faktorer. Viktig er
å finne den utløsende faktoren. Utover dette behandles hypomotorisk delir ofte konservativt,
mens hypermotorisk delir kan kreve et medikamentell intervensjon.
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Du er turnuslege på et psykiatrisk sykehus. Det innlegges en pasient og du vurderer suicidfaren som
høy. Hvor ofte bør de ansatte tilse pasienten?
A Hvert kvarter.
B X Hvert femte minutt.
De fleste pasienter bruker mindre enn ti minutter fra bestemmelse til handling.
C Vanlig tilsyn da pasienten trenger søvn, ro og minst mulig forstyrrelse.
D Hver halvtime
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Du er lege i mottagelsen på sykehuset da en kvinne på 27 år kommer inn som øyeblikkelig hjelp. Hun
fikk et barn for to uker siden etter normalt svangerskap og fødsel. Hun har ikke kjente tidligere
psykiatriske eller somatiske sykdommer. Ifølge journal fra fødeavdeling og samtale med ektemann
hadde hun fungert tilsynelatende normalt den første uka etter fødsel. Hun ammet og det var ikke
holdepunkt for mangelfull ernæring av barnet. Hun hadde deretter utviklet økende tvangspreget atferd,
konstant bekymret over barnets ernæring, uro, agitasjon og etter hvert impulsivitet. Mannen hadde
inntrykk av at søvnen var blitt svært mangelfull. Innleggelsesdag var det blitt dramatisk forverret. Hun
var plutselig sterkt affektlabil og irritabel, hadde merkelige ideer, virket fjern og kognitivt affisert
med redusert konsentrasjon og hukommelse. Mannen var blitt meget bekymret da hun hadde snakket
om kniver og død.
Pasienten og ektefellen tar opp med deg om hun bør slutte å amme siden ammingen har vært
problematisk og belastende for henne.
Hva er det viktigst argument du kan gi henne for å støtte henne i denne avgjørelsen?
A

Avsluttet amming gjør at det er lettere å velge medikamenter da vi slipper å ta hensyn til at noen
preparater går over i morsmelk.
Det er ikke meget vanskelig å eventuelt unngå preparater som går over i morsmelk.
B X Avsluttet amming gjør at mor kan sikres søvn igjennom natta.
Adekvat søvn er viktig for bedring. Dette svar er helt åpenbart godt dokumentert. Rent poraktisk
kan da ektemenn eller andre kan passe barnet slike netter. I tillegg er det også en fordel at alle
preparater kan brukes.
C Avslutte amming kan bedre prognose på alvorlige psykiske lidelser i svangerskap.
Riktig dette også. Det mangler imidlertid god vitenskapelig dokumentasjon. "Politisk" ikke korrekt.
D Avslutte amming kan ha en primær antidepressiv effekt.
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Du er fastlege for en 43 år gammel mann som kommer til time pga depresjonsfølelse. Han er gift og
har to barn i barneskolealder. Jobber som rådgiver i bank. Da han var i 20-årene hadde han tre
depresjonsepisoder, hvorav én var alvorlig nok til at han ble innlagt på psykiatrisk akuttpost. Den siste
måneden har han bare sett mer og mer mørkt på livet med mye grubling om han fortjener støtten fra
sin familie. Kona maser om at han må spise og gå tur. Alt er blitt et ork og han prøver å ligge i senga
så mye som muilig. Dette står i sterk kontrast til hva som er vanlig for ham med høyt arbeidstempo,
både på jobb, hjemme og med barnas fritidsaktiviteter. Han ligger mye våken om natta og føler seg
sjelden uthvilt. På spørsmål om han har tanker om døden, svarer han at han kunne ønsket å få kreft
eller noe, men tanken på barna gjør at han vet han ikke kommer til å ta sitt liv. Du må hale svarene
utav ham og du merker at han ser tung ut i bevegelsene sine.
Hva er mest sannsynlige diagnose?
A Tilbakevendende depressiv lidelse, aktuell episode moderat
B X Tilbakevendende depressiv lidelse, aktuell episode alvorlig
Nedsatt humør, interesse og glede + søvnvansker, skyldfølelse, dødsønske, nedsatt appetitt +
somatisk syndrom + flere tidliger depresjoner
C Bipolar lidelse, aktuell episode alvorlig depresjon
Ingen sikker informasjon om oppstemte episoder
D Bipolar lidelse, aktuell episode moderat depresjon
Ingen sikker informasjon om oppstemte episoder
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Mona er en 64 år gammel dame som beskriver en vedvarende indre uro og mange bekymringer, hun
klager også over at hun har vanskeligheter med hukommelsen. Beskriver utmattelse, palpitasjoner,
svimmelhet og smerter i brystet. Hun tar kontakt med sine barn daglig, gjerne flere ganger, for å
forsikre seg om at alle i familien har det bra. Dette har pågått over år, men blitt betydelig verre siste 7-8
månedene.
Hvilken angstlidelse er mest sannsynlig?
A Sosial fobi
B X Generalisert angstlidelse (GAD)
> 6 mnd med anspenthet, overdreven bekymring og vedvarende nervøsitet. 4 kroppslige
symptomer, hvorav minst et autonomt symptom.
C Panikklidelse med agorafobi
D Panikklidelse
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En 55 år gammel kvinne som jobber som sykepleier på sykehjem blir bragt til fastlegen av sin mann.
Han er svært bekymret for henne. Hun har vært litt nedstemt en periode, men for tre dager siden ble
det som om alt ble svart. I løpet av disse siste dagene har hun ikke stelt seg, nesten ikke spist eller
drukket. Hun har stort sett tilbrakt tiden i sengen, gråtende. Svarer ikke på spørsmål. Mannen måtte ta
henne med seg for å få henne til lege.
Hva bør du gjøre?
A Starte medikamentell antidepressiv behandling og avtale ny time om en uke
B Avtale med psykiatrisk akutt ambulant team neste dag
C X Legge henne inn på psykiatrisk avdeling
Hun har mest sannsynlig en alvorlig depresjon som har utviklet seg raskt og kan forverre seg
videre. Hun kan også ha psykotiske symptomer, og kan være i ferd med å få alvorlig mangel på
væske. Bør derfor ivaretas med akutt innleggelse for å kunne starte rask behandling. Det kan
også være en somatisk tilstand, men det kan (og skal) undersøkes under innleggelse på
psykiatrisk avdeling.
D Ta blodprøver og avtale ny time neste dag
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En 30 år gammel mann som behandles for schizofreni har blitt økende irritabel i det siste og beskylder
sine foreldre for å skade kroppen hans med stråler. De overtaler pasienten til å gå til fastlegen for å
finne ut mer om dette. Pasienten forteller til legen at han har begynt å få bryster og at han mener at
foreldrene vil at han skal bli til en kvinne. Han mener at det skjer noe i kroppen hans som må skyldes
påvirkning utenfra. Ved undersøkelse vurderer du at han kan være noe hoven i brystområdene, men
han er også svært overvektig slik at du ikke er sikker på om det er noe unormalt.
Hva er mest sannsynlige årsak til pasientens plager?
A

Somatisk vrangforestilling
Er mulig, men det er ikke den vanligste forestillingen og gynekomasti vurderes derfor mer
sannsynliog.
Han kan ha vrangforestilling knyttet til en gynekomasti, men da må gynekomasti anses som
hovedårsak, mens forestillinger om dette for å forsøke å forstå opplevelsen anses som sekundær
og kan forhåpentligvis korrigeres med adekvat informasjon når årsak er avklart
B X Hyperprolaktinemi
Vanlig effekt ved bloikkering av D2 reseptorer som er mekanismen til de fleste antipsykotika , og
det kan gi gynekomasti
C Somatiseringslidelse
Ikke vanlig og dersom det er psykisk så passer beskrivelsen mer med en vrangforestilling pga
overbevisning.
D Adipositas
Svært vanlig både pga livsførsel og bivirkning av flere antipsykotika, men bruker ikke å klage over
økning i noen spesiell del av kroppen og ikke spesielt ved brystene
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En 23 år gammel kvinne kommer til akuttmottak på sykehus etter å besvimt på handletur i byen. Hun
er normalvektig og somatisk frisk fra tidligere. Kvinnen bruker avføringsmiddel omtrent daglig, ellers
ingen medisiner. I samtale med lege på akuttmottaket kommer det frem at hun trener på treningssenter
minst 5 ganger per uke. Treningsøktene er ca. 2 timer. Pasienten spiser ikke regelmessig. Hun
rapporterer at hun ofte kan føle at hun mister kontrollen mens hun spiser. På grunn av dette
symptombildet er hun nylig henvist til poliklinisk psykiatrisk behandling ved DPS av fastlege.
Hvilken tilstand er mest sannsynlig årsak til den aktuelle besvimelsen?
A

Hyperkalsemi
Forekommer ikke relativt ofte hos pasienter med bulimi. Malignitet og primær
hyperparatyreoidisme er de vanligste årsakene til hyperkalsemi.
B X Hypokalemi
Hypokalemi opptrer relativt ofte ved spiseforstyrrelser med oppkast, men kan også ses ved
overforbruk av avføringsmidler og ved misbruk av diuretika. Hypokalemi disponerer for alvorlige
hjerterytmeforstyrrelser.
C
Hyperfosfatemi
Nyresvikt, akutt eller kronisk er vanligst årsak til hyperfosfatemi. Opptrer ikke relativt ofte blant
pasienter med bulimi.
D
Trombocytopeni
Forekommer ikke relativt ofte hos pasienter med bulimi.
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Sosial fobi er en av de vanligste psykiske lidelsene. Hva er den vanlige hovedbekymringen hos
mennesker med sosial fobi?
A

Frykt for å spise og snakke sammen med andre.
Dette er vanlige konsekvenser ved sosial fobi som følge av frykt for kritikk fra andre.
B Frykt for å få mer angst.
Dette kan forekomme, men da som et sekundært fenomen, og mer kjennetegnende for
panikklidelse.
C X Frykt for å få kritikk fra andre.
Dette er en sentral grunnbekymring ved sosial fobi.
D Frykt for å vise at man har angst.
Dette kan forekomme, men i så fall som et sekundært fenomen.
0000160ace59e0d667

12
Du har legevakt og vurderer en pasient som har vært deprimert i tre uker i følge mannen. De siste tre
dager har hun blitt så godt som helt søvnløs. Hun har sterk angst, uro og konstant "tankekjør". Hun
kan innimelllom virke nesten desperat. Du er noe usikker på om hun kan være psykotisk. Hun er
imidlertid fullt orientert. Du vurderer derfor at hun er sannsynligvis samtykkekompetent. Hun nekter helt
for at hun har tanker om å skade seg selv eller ta sitt liv.
Hva bør du gjøre?
A X Du vurderer at pasienten kan ha høy suicidalfare, og legger henne inn på psykiatrisk avdeling
Denne pasient har flere kriterier som tyder på umiddelbar fare for suicid.
B Du finner at diagnose bipolar depresjon er sannsynlig og starter derfor å starte behandling med
kvetiapin (Seroquel) tabletter.
Mye fornuftig her. Likevel ikke nok. Suicidfaren er ikke tatt nok hensyn til.
C Du starter behandling med en seretonin reopptakshemmer (SSRI) som er et farmakologisk
førstevalg.
Dette er ikke å ta pasientens subjektive ubehag og suicidfare på alvor
D Du starter behandling med et innsovningsmiddel (Zopiclone), og ber pårørende være sammen
med pasienten de kommende par-tre dagene til time hos fastlegen
Dette er ikke nok for å behandle alvorlig suicidfare.
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Det kommer en middelaldrende mann i akuttmottak på sykehus etter å ha falt ned en trapp. Han har
akutt hodeskade. Fra journal ser du at han har kronisk alkoholmisbruk. Han er våken men svært urolig
og agitert. Han virker beruset. Han gir ikke pålitelige svar på spørsmål. Du får gjort lite somatiske
undersøkelser utover at du finner ham febril med temp 39. Du må roe ham ned umiddelbart for å
hindre utagering.
Hvilken medikamentgruppe bør du velge?
A

Første genereasjons antipsykitika som for eksempel haloperidol (Haldol) siden det virker effektivt
på agitasjon og gir lite bivirkninger.
Effektivt på agitasjon men gir mye bivirkninger, spesielt ved TBI (traumatisk hjerneskade).
B Annen generasjons antipsykotika som for eksempel olanzapin (Zyprexa) siden det virker effektivt
på agitasjon og gir lite bivirkninger.
Relativt bra anti agitasjonseffekt, men mulighet for bivirkninger spesielt ved TBI (traumatisk
hjerneskade).
C X Benzodiazepiner som feks diazepam (Vival mm) siden det er trygt og effektivt i de fleste akutte
situasjoner inkludert ved delirium.
Eneste kontraindikasjon er alvorlig lungesvikt og pågående alkoholrus.
D Litium siden det virker effektivt på agitasjon og har stemningsstabiliserende effekter.
Det har ikke effekt på agitasjon. Stemningsstab effekt kommer etter dager og uker.
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En 75 år gammel mann behandles for depresjon. Han klager over dårlig hukommelse og nedsatt
konsentrasjon. Han sliter med å lese bøker og følge programmer på TV. I minimental status skårer han
28 av 30 poeng og i klokketest skårer han fullt. Han mener at han holder på å bli dement. Han er
bekymret og spør om han skal ha nærmere undersøkelse for dette.
Hvilke undersøkelser bør du gjøre?
A Det bør gjøres MR caput og spinalvæskeundersøkelse for å utrede demens
B X Det er ikke nødvendig med videre kognitiv utredning på dette tidspunkt
Kommentar:
Pseudodemens er typisk ved depresjon hos eldre. Det er ofte diskrepans mellom opplevd kognitiv
svikt og testresultatene. Vannligvis reversibel tilstand. Pasienten kan testes på nytt, dersom
symptomene er fortsatt til stede etter depresjonen har remittert.
C Det er indisert med en mer omfattende nevropsykologisk testing

D

Se kommentar A
Det bør gjennomføres MR caput for å utelukke en hjerneorganisk årsak til vrangforestilling
Kommentar:
Det er ikke beskrevet vrangforestillinger.
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Inflammasjon både i hjernen og andre steder kan påvirke nivået av serotonin i hjernen.
Hvilke mekanismer muliggjør dette?
A

Immuncellene bidrar til økt aktivitet i enzymet indoleamin-2,3-dioxygenase (IDO) som bygger opp
serotonin fra aminosyren tryptofan.
B Proinflammatoriske cytokiner bidrar til økt aktivitet i enzymet indoleamin-2,3-dioxygenase (IDO)
som bygger opp serotonin fra aminosyren kynurenin. Det blir da mindre kynurenin tilgjengelig til å
danne serotonin.
C Immuncellene aktiverer enzymet indoleamin-2,3-dioxygenase (IDO) som spalter aminosyren
tryptofan til kynurenin. Det blir da mindre tryptofan tilgjengelig til å danne serotonin.
D X Proinflammatoriske cytokiner bidrar til økt aktivitet i enzymet indoleamin-2,3-dioxygenase (IDO)
som spalter aminosyren tryptofan til kynurenin. Det blir da mindre tryptofan tilgjengelig til å danne
serotonin.
Det er proinflammatoriske cytokiner som aktiverer indoleamin-2,3-dioxygenase, og ikke
immunceller. Når IDO blir mer aktivt, vil det bidra til at den essensielle aminosyren tryptofan
brytes ned til kynurenin og videre til quinolonsyre. Det gjør at tryptofan blir mindre tilgjengelig til
andre biokjemiske prosesser, som det å danne serotonin og andre viktige proteiner i kroppen.
Dette danner altså et teoretisk grunnlag for serotoninnivåer i hjernen påvirkes av inflammasjon
andre steder i kroppen.
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Hvordan bør hyppigheten av konsultasjoner være ved oppfølging av somatoforme lidelser?
A X Regelmessige avtaler uavhengig av aktuelle somatiske symptomer
Pasienten belønnes ikke for å rapportere somatiske symptomer fordi det er bedre å ha andre
fokus i konsultasjonene
B Hyppigere avtaler når pasienten ikke henvender seg om somatiske symptomer
C Pasientstyrte avtaler ved behov mellom faste avtaler
D Hyppigere avtaler når pasienten rapporterer mere somatiske symptomer
Belønner henvendelser om somatiske plager som vil øke/ forsterke tendensen til somatisering
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Særlig hos eldre kan behandling med antidepressiva føre til alvorlige elektrolytforstyrrelser.
Hvilken mekanisme ligger til grunn når serotonerge antidepressiva forårsaker hyponatremi?
A X Økt utskillelse av antidiuretisk hormon fører til hyponatremi.
Det stemmer. SIADH er grunnen til hyponatriemi som er en bivirkning av SSRI, men også av de
fleste andre antidepressiva. Oppstår hyppigere hos eldre.
B Redusert utskillelse av aldosteron fører til redusert renal reabsorpsjon av natrium.
Aldosetronmangel kan føre til hypomnatremi, men det ikke anses som underliggende mekanisme
for hyponatremi forårsaket av SSRI.
C Polydypsi som følge av antikolinerge bivirkninger fører til fortynningshyponatremi
Munntørrhet er en typisk antikolinerg bivirkning, men fører sjeldent til så alvorlig polydypsi at
pasientene får hyponatremi
D Hemning av serotonin reopptaket fører til transport av ekstracellulær natrium inn i cellene og fører
til pseudohyponatremi.
Det er ikke et kjent mekanisme
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En jente på 15 år har fått påvist psykose. Hun har vært veldig opptatt av eget utseende også før
psykosegjennombrudd, og brukte mye tid på å se seg selv i speilet. Hvordan kan man forstå denne
granskingen som et tidlig symptom på psykoseutvikling?
A X Ved selvforstyrrelse er ikke opplevelse av seg selv lenger selvsagt, f.eks utseende kan oppleves
annerledes, og det er vanlig å granske seg selv
Selvforstyrrelse er et vanlig fenomen i perioden før man utvikler en psykose. Dette gjerne før
hallusinose og alvorlige vrangforestillinger blir tydelige symptomer. Selvforstyrrelse er en endring
av selve opplevelsen av seg selv som individ, noe som vanligvis er en selvsagt og udiskutabel
opplevelse. Dette gir ofte en stadig undring over seg selv og egen eksistens. Hvis opplevelse av
eget ansikt er annerledes, er det vanlig å bli sittende å granske seg selv i søken etter svar.
Paranoide vrangforestillinger er ofte en mistanke/overbevisning om at noen spionerer på seg,
forgifter seg el.l., og observeres ofte av andre ved at vedkommende blir mer mistenksom for f.eks.
kamera, mat el.l.
Visuell hallusinose er å se f.eks. skikkelser som ikke er en del av virkelighetsbilde. Vedkommende
blir da ofte opptatt av å se på/etter skikkelser framfor å granske seg selv.
Kognitive vansker som oppmerksomhetsvansker blir synlig i skolesammenheng og sosial
sammenheng der informasjon som tidligere ble fanget opp mistes.
B Ved kognitive vansker som oppmerksomhetsvansker er det vanlig å bli raskt distrahert slik at
tiden forsvinner, og en blir sittende å granske seg selv
Selvforstyrrelse er et vanlig fenomen i perioden før man utvikler en psykose. Dette gjerne før
hallusinose og alvorlige vrangforestillinger blir tydelige symptomer. Selvforstyrrelse er en endring
av selve opplevelsen av seg selv som individ, noe som vanligvis er en selvsagt og udiskutabel
opplevelse. Dette gir ofte en stadig undring over seg selv og egen eksistens. Hvis opplevelse av
eget ansikt er annerledes, er det vanlig å bli sittende å granske seg selv i søken etter svar.
Paranoide vrangforestillinger er ofte en mistanke/overbevisning om at noen spionerer på seg,
forgifter seg el.l., og observeres ofte av andre ved at vedkommende blir mer mistenksom for f.eks.
kamera, mat el.l.
Visuell hallusinose er å se f.eks. skikkelser som ikke er en del av virkelighetsbilde. Vedkommende
blir da ofte opptatt av å se på/etter skikkelser framfor å granske seg selv.
Kognitive vansker som oppmerksomhetsvansker blir synlig i skolesammenheng og sosial
sammenheng der informasjon som tidligere ble fanget opp mistes.
C Ved visuell hallusinose av f.eks skikkelser i rommet er det vanlig å granske seg selv for å
overbevise seg selv om hva som er virkelignært
Selvforstyrrelse er et vanlig fenomen i perioden før man utvikler en psykose. Dette gjerne før
hallusinose og alvorlige vrangforestillinger blir tydelige symptomer. Selvforstyrrelse er en endring
av selve opplevelsen av seg selv som individ, noe som vanligvis er en selvsagt og udiskutabel
opplevelse. Dette gir ofte en stadig undring over seg selv og egen eksistens. Hvis opplevelse av
eget ansikt er annerledes, er det vanlig å bli sittende å granske seg selv i søken etter svar.
Paranoide vrangforestillinger er ofte en mistanke/overbevisning om at noen spionerer på seg,
forgifter seg el.l., og observeres ofte av andre ved at vedkommende blir mer mistenksom for f.eks.
kamera, mat el.l.
Visuell hallusinose er å se f.eks. skikkelser som ikke er en del av virkelighetsbilde. Vedkommende
blir da ofte opptatt av å se på/etter skikkelser framfor å granske seg selv.
Kognitive vansker som oppmerksomhetsvansker blir synlig i skolesammenheng og sosial
sammenheng der informasjon som tidligere ble fanget opp mistes.
D Ved paranoide vrangforestillinger er det vanlig å oppleve seg selv som veldig stygg, og det er
vanlig å granske seg selv
Selvforstyrrelse er et vanlig fenomen i perioden før man utvikler en psykose. Dette gjerne før
hallusinose og alvorlige vrangforestillinger blir tydelige symptomer. Selvforstyrrelse er en endring
av selve opplevelsen av seg selv som individ, noe som vanligvis er en selvsagt og udiskutabel
opplevelse. Dette gir ofte en stadig undring over seg selv og egen eksistens. Hvis opplevelse av
eget ansikt er annerledes, er det vanlig å bli sittende å granske seg selv i søken etter svar.
Paranoide vrangforestillinger er ofte en mistanke/overbevisning om at noen spionerer på seg,
forgifter seg el.l., og observeres ofte av andre ved at vedkommende blir mer mistenksom for f.eks.
kamera, mat el.l.
Visuell hallusinose er å se f.eks. skikkelser som ikke er en del av virkelighetsbilde. Vedkommende
blir da ofte opptatt av å se på/etter skikkelser framfor å granske seg selv.
Kognitive vansker som oppmerksomhetsvansker blir synlig i skolesammenheng og sosial
sammenheng der informasjon som tidligere ble fanget opp mistes.
0000160ace59e0d667
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Enkelte tvangssymptomer kan forekomme i normalbefolkningen. Et av kriteriene for å vurdere om det
foreligger en tvangslidelse er tiden pasienten bruker for tvangstanker og tvangshandlinger. Når
vurderes tidsbruk som patologisk?
A X Mer enn 1 time per dag
Både DSM-5 og ICD 10 beskriver «mer enn en time per dag» som tidskriteriet i
diagnosekriteriene (time consuming: more than 1 hour /day)
B Mer enn 3 timer per dag
C Mer enn 8 timer per dag
D Mer enn 5 timer per dag
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Du er lege ved et flyktningmottak og møter en 14 år gammel gutt. Han har mareritt nesten hver
natt. For 3 år siden ble huset til familien i Syria fullstendig ødelagt av bomber mens de sov om natten.
Selv husker Kadan lite av dette. Han unngår alltid å gå forbi brannstasjonen som ligger like i nærheten
av mottaket. Han blir ofte irritert og har begynt å slå andre barn på mottaket. Foreldrene er glade i
han, men faren misliker sønnens aggressive atferd sterkt og har slått han ved flere anledninger slik at
han fikk mange blåflekker på armen.
Hva er det mest sannsynlige diagnosen hos gutten?
A

Depresjon på grunn av mishandling fra far
Det er riktig at barn kan bli deprimert på grunn av mishandling fra foreldrene. Vignetten gir
imidlertid veldig lite opplysning om at gutten skulle ha vært utsatt fra omsorgssvikt, bortsett fra de
gangene der far slo han hardt fordi han misliker sterkt at han har begynt å slå andre barn. En kan
ikke utelukke at denne episoden skapte et deprimert stemningsleie hos Kadan, men en helhetlig
vurdering av alle opplysninger og symptomer i vignetten tilsier at dette ikke er den mest
sannsynlige diagnosen.
B Alvorlig atferdsforstyrrelse med noen stress symptomer
Det kan være riktig at noe ved guttens atferd er forenlig med diagnosen «alvorlig
atferdsforstyrrelse», det som taler imot er den relative korte varigheten. I tillegg beskriver
vignetten ikke bare «noen stress symptomer», men typiske PTSD symptomer. PTSD er derfor
den mest sannsynlige diagnosen.
C X Post-traumatisk stress-syndrom (PTSD)
Gutten viser typiske tegn på Post-traumatisk stress syndrom: Et opplevd traume (huset ble
bombet mens de oppholdt seg i det), gjenopplevelser (mareritt), unngåelsesatferd (unngår
brannstasjonen) og psykogen amnesi (husker lite av det).
D Generalisert angsttilstand
Det er riktig at en flyktning kan få generalisert angst. Vignetten beskriver imidlertid symptomer
fra alle typiske PTSD symptomkategorier (opplevd traume, gjenopplevelser, unngåelsesatferd og
amnesi). PTSD er derfor den mest sannsynlige diagnosen.
0000160ace59e0d667
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En 17 år gammel jente og hennes mor oppsøker deg som fastlege. Mor beskriver at datteren har blitt
mye tynnere det siste året, nekter å spise med familien, og doblet treningsmengden. Jenta har sluttet å
spise godteri, drikker kun vann, og spiser små middagsporsjoner. Enkelte episoder der hun brekker
seg, eks når de har pizza på lørdager, ellers ikke mistanke om selvfremkalt oppkast. Hele familien går
på «tå hev» da jenta blir sint for små bagateller. Jenta sier ofte at hun ikke er sulten, og vil ytterligere
ned i vekt da hun synes magen er stor. Hun synes mor overdriver sin bekymring, da hun fortsatt har
menstruasjon, selv om den har blitt uregelmessig. Funn ved undersøkelse: BT 100/60, puls 55 bløt og
regelmessig, Høyde 160 cm, vekt 46 kg, tilsvarer KMI 17,9 (undervekt grad I). Normale blodprøver.
Hvilken diagnose er mest sannsynlig riktig?
A Gastroøsofagalreflukssykdom (GERD)
B Bulimia nervosa
C X Atypisk anorexia nervosa
Atypisk anorexia nervosa vurderes som mest riktig diagnose, da hun har symptomer på anorexia
nervosa (spiser lite, angst for vektøkning, pålegger seg selv en kunstig lav kroppsvekt, til tross for
undervekt, samt formidler kroppsbildeforstyrrelse). Men pga fortsatt menstruasjon og at BMI er
over 17,5 vurderes at hun ikke fyller kriterier for anorexia nervosa, men dermed Atypisk anorexia
nervosa. Det beskrives ikke episoder med overspising, eller spiseforstyrret atferd med oppkast,
avføringsmidler, etc, Og beskrevet symptombildet er ikke typisk for bulimia nervosa.
GERD er mindre sannsynlig da beskrevet spiseforstyrret atferd, inkl blant annet økt og
overdreven trening, ikke tilstrekkelig næringsinntak, vekttap, etc, bør gi mistanke om
spiseforstyrrelse.
D Anorexia nervosa
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Som fastlege følger du en 27 måneder gammel gutt, uten betydelig medisinsk historie. Da han var
rundt 15 måneder gammel, ble foreldrene bekymret for taleforsinkelse, fordi han fremdeles ikke brukte
ord. Han reagerer ikke på navnet sitt, har vansker med å konsentrere seg, men han kan bli fascinert
av deler av en gjenstand, som for eksempel hjulet på en lekebil. Han ønsker å leke alene, og trekker
seg ofte tilbake i sin egen verden. Han unngår også øyekontakt.
Hva er den mest sannsynlige diagnosen?
A Hyperkinetiske forstyrrelser
B Spesifikke utviklingsforstyrrelser av tale og språk
C X Autisme
Denne gutten har bare ett symptom (vansker med å konsentrere seg) av ADHD eller Spesifikke
utviklingsforstyrrelser av tale og språk (taleforsinkelse) og møter ICD 10-kriterier for Autisme, dvs
at han har kvalitativt avvik i evne til gjensidig sosial interaksjon, i evne til kommunikasjon og
stereotypt og repetitivt mønster for aktivitet og interesse
D Normal utvikling
0000160ace59e0d667

23
Foreldrenes tilknytning til egne omsorgspersoner predikerer sitt eget barns tilknytningsmønster, men
denne generasjonsoverføringen av tilknytningsmønstre påvirkes også av andre forhold. Hvilke av
disse alternativene er blant de best dokumenterte?
A

Foreldrenes utdanning
Foreldrenes utdanning har ikke vist å ha medierende eller modererende effekt på
generasjonsoverføringen av tilknytningsmønster.
B X Foreldrenes sensitivitet til barnets signaler
Flere studier har funnet at foreldrenes sensitivitet til barnets signaler medierer
generasjonsoverføring av tilknytningsmønster
C Barnets kjønn
Barnets kjønn er ikke en kjent faktor i generasjonsoverføringen av tilknytningsmønster
D Familiens bosted
Familiens bosted er ikke kjent som en faktor med direkte innvirkning på generasjonsoverføringen
av tilknytningsmønster
0000160ace59e0d667
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Du blir tilkalt som legevakt til en barnevernsinstitusjon hvor de ansatte er svært bekymret for en 15 år
gammel jente, plassert etter vedtak om omsorgsovertakelse i Lov om barneverntjenester (§ 4-12). De
hadde funnet jenta gråtende på rommet, med et barberblad og ferske kutt i begge håndledd, hvorav ett
kutt må sys. Hun følges opp av en lokal poliklinikk for depresjon og atferdsforstyrrelse, har hatt en
kortvarig innleggelse et halvt år tidligere grunnet utagerende atferd og suicidalforsøk. Siste ukene
økende irritabilitet og uro, mye sinne mot personalet. Jenta svarer ikke på spørsmål, snur seg bort.
Du vurderer behov for innleggelse. Hvem må samtykke til innleggelsen?
A Foreldrene må samtykke til innleggelsen da de fortsatt har et foreldreansvar
B Jenta må selv samtykke siden hun er 15 år, og det er helserettslig myndighetsalder i Norge
C X Ansvarlig i barnevernstjenesten må samtykke pga. at hun er plassert i barnevernsinstitusjon og
de har ansvaret for henne
Helserettslig myndighetsalder er 16 og ikke 15 år. Jenta kan dermed ikke samtykke selv. Hun er
plassert etter en omsorgsovertagelse og er under barnevernets omsorg. Dermed må ansvarlig i
barnevernstjenesten samtykke og ikke foreldrene. Hovedkontakten i institusjonen har ikke ansvar
for å gi samtykke.
D Hovedkontakten på institusjonen må samtykke fordi han/hun kjenner henne best gjennom den
daglige kontakten.
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Et foreldrepar kommer til deg som fastlege med sin 4 år gammel gutt. Gutten kommer lett i konflikt
med jevnaldrende, og blir fysisk utagerende med biting og sparking. De andre barna er redd for gutten.
Gutten er umoden språklig. Hva vil du gjøre for å hjelpe gutten?
A

Henvise til BUP med mistanke om utviklingsforstyrrelse
Begrunnelse: Det er viktig å kartlegge utviklingsforstyrrelser for å kunne gi god tilrettelegging. Før
saken henvises BUP må BFT kartlegge gutten som inkluderes i henvisningen.
B Henvise til BUP med mistanker om atferdsvansker
Begrunnelse: Det er viktig å kartlegge utviklingsforstyrrelser for å kunne gi god tilrettelegging. Før
saken henvises BUP må BFT kartlegge gutten som inkluderes i henvisningen.
C Henvise til Barne og familietjenesten for veiledning av atferdsvansker
Begrunnelse: Det er viktig å kartlegge utviklingsforstyrrelser for å kunne gi god tilrettelegging. Før
saken henvises BUP må BFT kartlegge gutten som inkluderes i henvisningen.
D X Henvise til Barne og familietjenesten for kartlegging av sosiale vansker og kognitive evner
Begrunnelse: Det er viktig å kartlegge utviklingsforstyrrelser for å kunne gi god tilrettelegging. Før
saken henvises BUP må BFT kartlegge gutten som inkluderes i henvisningen.
0000160ace59e0d667
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En 7 år gammel jente med foreldre kommer til legekontoret på grunn av bekymring rundt lyder jenta
lager. Foreldre beskriver overdreven snufsing, og du observerer at jenta snufser mye under
konsultasjon. Hun har snufset daglig etter en forkjølelse for 3 måneder siden. Far har Tourette
syndrom, og er redd for at jenta utvikler det samme. Jenta har hatt en normal utvikling fram til
snufsingen startet. Hva gjør du for å hjelpe jenta?
A

Henviser til BUP for utredning av Tourette syndrom
Vignett beskriver enkle motoriske tics, og ingen andre symptomer. I dette tilfelle er det viktig med
psykoedukasjon til foreldre: Enkle motoriske tics er vanlig i gitt alder, og utredning og
forebyggende behandling har ingen effekt. Hvis tics øker på og gir vansker er det indikasjon for
utredning og behandling.
B X Beroliger foreldre med at enkle motoriske tics er vanlig i denne alderen
Vignett beskriver enkle motoriske tics, og ingen andre symptomer. I dette tilfelle er det viktig med
psykoedukasjon til foreldre: Enkle motoriske tics er vanlig i gitt alder, og utredning og
forebyggende behandling har ingen effekt. Hvis tics øker på og gir vansker er det indikasjon for
utredning og behandling.
C Behandle tics medikamentelt for å forebygge forverring
Vignett beskriver enkle motoriske tics, og ingen andre symptomer. I dette tilfelle er det viktig med
psykoedukasjon til foreldre: Enkle motoriske tics er vanlig i gitt alder, og utredning og
forebyggende behandling har ingen effekt. Hvis tics øker på og gir vansker er det indikasjon for
utredning og behandling.
D Henvise til BFT for kartlegging i forkant av henvisning til BUP klinikk
Vignett beskriver enkle motoriske tics, og ingen andre symptomer. I dette tilfelle er det viktig med
psykoedukasjon til foreldre: Enkle motoriske tics er vanlig i gitt alder, og utredning og
forebyggende behandling har ingen effekt. Hvis tics øker på og gir vansker er det indikasjon for
utredning og behandling.
0000160ace59e0d667

27
Forskning har vist at kvaliteten på tidlig tilknytning påvirker barnets emosjonelle og sosiale utvikling
samt framtidig relasjonsdannelser og psykisk helse. Tilknytningsteorier beskriver hvordan tilknytning
formes og hvordan man kan kartlegge ulike tilknytningsmønstre. Hva er tilknytning?
A

En beskrivelse av det gode samspillet som utvikles mellom barn og deres omsorgsgivere
gjennom barnets første leveår
Tilknytning er et biologisk basert system som organiserer et barns trygghetssøkende atferd i
forhold til en bestemt voksen omsorgsperson. Det er barnets atferd som klassifiseres når man
kartlegger tilknytningsmønstre i for eksempel fremmedromsituasjon og dette kan kartlegges fra
barnet er ca. ett år.
B Det sosiale båndet som utvikles andre leveår mellom barn og deres omsorgsgivere
Tilknytning er et biologisk basert system som organiserer et barns trygghetssøkende atferd i
forhold til en bestemt voksen omsorgsperson. Det er barnets atferd som klassifiseres når man
kartlegger tilknytningsmønstre i for eksempel fremmedromsituasjon og dette kan kartlegges fra
barnet er ca. ett år.
C Et biologisk basert system som beskriver det emosjonelle båndet foreldre utvikler i forhold til
barnet sitt
Tilknytning er et biologisk basert system som organiserer et barns trygghetssøkende atferd i
forhold til en bestemt voksen omsorgsperson. Det er barnets atferd som klassifiseres når man
kartlegger tilknytningsmønstre i for eksempel fremmedromsituasjon og dette kan kartlegges fra
barnet er ca. ett år.
D X Et biologisk basert system som organiserer et barns trygghetssøkende atferd i forhold til en
bestemt voksen omsorgsperson
Tilknytning er et biologisk basert system som organiserer et barns trygghetssøkende atferd i
forhold til en bestemt voksen omsorgsperson. Det er barnets atferd som klassifiseres når man
kartlegger tilknytningsmønstre i for eksempel fremmedromsituasjon og dette kan kartlegges fra
barnet er ca. ett år.
0000160ace59e0d667
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Hvilke laboratorieprøver vil man kunne forvente at er forhøyet ved akutt rabdomyolyse
(skjelettmuskelskade)?
A

P-CK, P-ASAT, P-Bilirubin, P-LD og P-Urat
Forventer ikke økt P-Bilirubin
B P-CK, P-ASAT, P-Urat og P-Glukose
Forventer ikke høy P-Glukose
C P-CK, P-LD, P-ASAT, P-Troponin I (cTnI) og P-Urat
P-Troponin I er hjertespesifikk
D X P-CK, P-ASAT, P-Kalium, P-Myoglobin og P-LD
Alle disse vil kunne være økt ved betydelig rabdomyolyse
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Hvilke analyser kan en ikke få undersøkt ved urinstimmelundersøkelse (urinstix)?
A Leukocytter
B X Kreatinin
Kreatinin er ikke tilgjengelig for analyse på urinstix
C Erytrocytter
D Glukose
0000160ace59e0d667

30
Mange kvinner ønsker brystrekonstruksjon etter ablatio mammae. Alternativene for
brystrekonstruksjon er innleggelse av implantat eller rekonstruksjon med eget vev. Hva er den
vanligste grunnen til å velge rekonstruksjon av brystet med eget vev?
A Pasientens eget ønske
B Yngre pasienter med liten komorbiditet
C X Tidligere stråling mot brystveggen
Stråling mot thoraxvegg og aksille fører til dårlig vevskvalitet med blant annet liten elastisitet, noe
som gjør innleggelse av implantat problematisk med høyere risiko for komplikasjoner (smerter og
kapselkontraktur rundt implantatet). Rekonstruksjon med frisk vev er derfor det beste alternativet
dersom det lar seg gjennomføre. Pasientens ønske vektlegges, men kan ikke alltid oppfylles
grunnet for eksempel tidligere stråling eller komorbiditet.
D Ikke-avansert brystkreft med god prognose (liten risiko for tilbakefall av kreftsykdommen)
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En 65 år gammel mann oppsøker deg på fastlegekontoret på grunn av et kronisk sår lokalisert ved
mediale malleol venstre fot (se foto). Han har hatt såret i flere uker, men han har ikke gjort noen
spesielle behandlingstiltak så langt. Han har velbehandlet kostregulert diabetes, men ellers frisk og
bruker ingen faste medisiner. Føler seg i fin form. Lite smerter.
Hvilket tiltak er mest effektivt å iverksette for å oppnå sårheling?
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A X Kompresjonsbehandling
Årsaken er trolig kronisk venøs insuffisiens og da er adekvat kompresjonsbehandling det viktigste
behandlingstiltaket. Det er vanlig at venøse leggsår er lokalisert rundt malleolene. I omliggende
hud sees indurasjon sekundært til lipodermatosklerose, hemosiderinavleiringer og atrofi blanche
som også underbygger venøs insuffisiens som sannsynlig bakenforliggende årsak. Kilde:
Bolognia 4. utgave
B Bakteriell dyrkningsprøve og systemisk antibiotikakur
Kan være et av flere tiltak, men ikke det viktigste da det er liten mistanke om at infeksjon er
hovedårsaken til at såret ikke vil gro.
C Henvise karkirurg for revaskulariserende behandling
Såret gir ikke umiddelbart mistanke om arteriell insuffisiens og henvisning til karkirurg er
sannsynligvis ikke nødvendig
D Henvise diabetes fotteam for snarlig sårrevisjon
Pasientens diabetes er velregulert, og det er ikke mistanke om diabetes fotsår.
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Kløe kan være plagsomt ved atopisk eksem. Hvilket av følgende utsagn er mest riktig?
A X Kløe ved atopisk eksem behandles best med fuktighetskremer og topikale steroider
God lokalbehandling er det viktigste for å lindre kløe. Antihistaminer, spesielt førstegenerasjon,
kan medføre sedasjon og bedre søvn og mindre nattlig kløe. Antihistaminer kan også redusere
symptomer ved komorbiditeter som urticaria og allergisk rhinokonukitivitt, men har ellers liten
effekt mot kløe ved atopisk eksem
B Kløe ved atopisk eksem behandles best med å smøre kløstillende krem som for eksempel Eurax
under våtbandasjer
C Kløe ved atopisk eksem behandles best med systemisk prednisolon
D Kløe ved atopisk eksem behandles best med bruk av antihistaminer
0000160ace59e0d667
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En mann på 20 år har vært på poliklinikk for kjønnssykdommer pga dysuri. Han har hatt ubeskyttet sex
med fire norske jenter siste halvår. Gramfarging av uretralutstryk på 1000 ganger forstørrelse viser
følgende, og dette gjentar seg i minst fem synsfelt (se foto).
Hva viser dette funnet?

A

Chlamydia-uretritt
Feil. Kan ikke se hvilken mikrobe, bortsett fra at det ikke er gonokokker. Chlamydia kan være en
av flere agens
B Gonoreisk uretritt
Feil. Ingen gonokokker
C Mycoplasma-uretritt
Feil. Kan ikke se hvilken mikrobe, bortsett fra at det ikke er gonokokker. Mycoplasma kan være
en av flere agens
D X Non-gonoreisk uretritt
Riktig. Inflammasjon med >5 leukocytter pr synsfelt i minst 5 synsfelt i 1000ggr forstørrelse i
farget utstryk fra uretra uten funn av gonokokker.
0000160ace59e0d667
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En 50 år gammel kvinne kommer til deg på fastlegekontoret grunnet smertefulle byller som har
kommet og gått siden 20-årsalder. Hun har tidligere hatt det mest i aksiller, men det har nå også
begynt å komme i lyskeområdene. Hun får disse byllene ca annenhver måned, og de blir ømme før de
sprekker og tømmer seg for puss. De kan bli opptil 2 cm store. Hun har nå akkurat hatt et utbrudd
hvor det gikk hull på en kul i forrige uke. Ved undersøkelse ser du noen få komedoner i aksiller, ellers
ingen forandringer nå. I lyskeområdet ser du et par arrdannelser pluss en lett erytematøs nodulus som
du tolker som restforandring etter en betent byll.
Hva er mest sannsynlige diagnose?
A

Residiverende ateromer
Feil. Typisk sykehistorie for hidrosadenitt med funn også av komedoner
B Bartolinitt
Feil. Sykehistorie også med byller i aksiller. I tillegg viser arrdannelse at det har vært flere
lokalisasjoner
C X Hidrosadenitt
Riktig. Typisk sykehistorie og funn. Dekkes av forelesningen
D Kronisk stafylokokkinfeksjon
Feil. Typisk sykehistorie for hidrosadenitt med funn også av komedoner
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45 år gammel kvinne oppsøker deg på fastlegekontoret grunnet et nyoppstått utslett på armene. Hun
er tidligere hudfrisk og bruker ingen medisiner. Hun er i full jobb, men forteller hun har mistet kondisen
siste par måneder og blir tungpusten selv ved lettere fysiske anstrengelser.
Du undersøker og finner multiple velavgrensede plakk begge overarmer. Elementene er ovale,
rødbrune på farge, men har ingen deskvamasjon.
Du velger å ta en biopsi fra utslettet og histologien viser multiple non-kaseøse granulomer uten brem
av lymfocytter såkalte "nakne granulomer".
Hva er mest sannsynlige diagnose?
A X Sarkoidose
Typisk kjønn, alder, lokalisasjon og histologi. Lungene er det hyppigste organet rammet ved
sarkoidose.
B Diskoid lupus
Nei, kan likne noe klinisk, men har et helt annet histologisk bilde. Ikke assosiert med
lungeaffeksjon.
C Lichen planus
Nei, kan likne klinisk, men gir kløe og har helt annet histologisk bilde. Ikke assosiert med
lungeaffeksjon.
D Psoriasis
Nei, lokalisajon og velavgrensede plakk kan passe, men man ville forvente deskvamasjon og
histologien er helt annerledes for psoriasis. Ikke assosiert med lungeaffeksjon.
0000160ace59e0d667
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En 35 år gammel kvinne våkner en morgen med et kløende utslett på kropp og overekstremiteter.
Utslettet kommer og går stort sett daglig de neste ukene. Hun kommer til deg på allmennlegekontoret
omtrent 6 uker etter at utslettet oppsto. Hun er fra tidligere frisk og bruker ingen faste medisiner. Du
finner moderate erytematøse, hevede, ikke-skjellende og skarpt avgrensede elementer i hud på trukus
og overekstremiteter. Du gjenkjenner utslettet som urticaria. Hva gjør du følgende?
A

Du gir firedobbel dose antihistamin og henviser til hudlege
Primærbehandling for kronisk urticaria er firedobbeldose antihistamin. I første omgang gis
behandling uten å henvise hudlege da man ofte oppnår effekt av denne behandlingen
B Du gir firedobbel dose antihistamin og prednisolon per oralt
Antihistamin er førstelinjebehandling. Prendnisolon er ikke førstelinjebehandling og er anbefalt
kun ved behandlingsrefraktær urticaria i kortere perioder.
C Du gir firedobbel dose antihistamin og starter allergiutredning
Allergiutredning er ikke indisert ved kronisk urticaria
D X Du gir firedobbel dose antihistamin og avventer for å vurdere behandlingseffekt
Antihistamin er førstelijnebehandling ved kronisk urticaria og gir ofte god symptomkontroll
0000160ace59e0d667
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Hva er det viktigste kliniske tegnet som kan skille mellom erysipelas og cellulitt?
A

Ved smerter foreligger dypere infeksjon
Dette kan foreligge ved begge tilstandene
B Cellulitt gir velavgrenset erytem og erysipelas diffust avgrenset erytem
Det typiske bildet er motsatt
C Ved allmennsymptomer (feber, dårlige allmenntilstand) foreligger cellulitt
Dette er vanligere ved cellulitt, men kan også foreligger ved erysipelas
D X Erysipelas gir velavgrenset erytem og cellulitt diffust avgrenset erytem
Dette er det klassiske kliniske bildet
0000160ace59e0d667
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Du er fastlege. Ei 8 år gammel jente har begynt å flasse av volart hender og føtter de siste dagene.
Formen er fin, men hun hadde litt vondt i halsen cirka en uke siden. Hun er hudfrisk fra før.
Hva er mest sannsynlig diagnose?
A

Toxisk epidermal nekrolyse
Dette gir ikke typisk affeksjon av bare hender og føtter, og har et mye mer dramatisk
sykdomsbilde med rask utvikling
B X Scarlatina
Typisk bilde i forløpet av scarlatina med desquamasjon håndflater og fotsåler
C Pustulosis palmoplantaris
Svært uvanlig i denne aldersgruppen, og man vil ved typisk klinisk bilde finne nye og/eller gamle
pustler
D Staphylococcal scalded skin syndrome
Ikke typisk lokalisasjon, mer generalisert hudaffeksjon og mer dramatisk sykdomsbilde med
smerter/allmennsymptomer
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En tidligere hudfrisk mann på 34 år har i løpet av de siste uker fått opptreden av en erythematøs
nodulus som er lokalisert dorsalt på IV finger venstre hånd. Den er lett trykkøm og lettblødende.
Hvilken diagnose er ut fra samlete opplysninger mest sannsynlig?
A Senilt angiom
B X Pyogent granulom
Rasktvoksende, lettblødende tumor ofte lokalisert til ekstremiteter
C Nevus sebaceus
D Malignt melanom
0000160ace59e0d667
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Du er fastlege. Under konsultasjon for 5 uker siden presenterte en kvinnelig pasient på 64 år en
ertythematøs ca 0,8 x 0,7 cm skjellende hudforandring med antydet ulcerasjon lokalisert sentralt på
venstre kinn. Kvinnen hadde lagt merke til forandringen de siste 4 måneder. Du var etter klinisk
undersøkelse usikker på diagnosen, og tok en biopsi som ble innsendt. Histologisk undersøkelse av
biopsi viser plateepitelkarsinom. Pasienten er bekymret for arrdannelse i ansiktet.
Hvilken behandlingsform bør i dette tilfellet velges?
A Fotodynamisk behandling
B X Kirurgi
Plateepitelkarsinom er en aggressiv tumores som kan metastasere, og derfor må behandles
radikalt
C Imiquimod krem
D Kryoterapi
0000160ace59e0d667
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En 45 år gammel mann med kjent psoriasis vulgaris har ikke tilfredsstillende effekt av behandling med
topikale steroider samt lysbehandling. Hudlegen finner indikasjon for oppstart med systemisk
behandling.
Hva slags behandling vil være førstevalg?
A X Metotreksat
Riktig. Dersom det ikke foreligger kontraindikasjoner er methotreksat førstevalg ved psoriasis.
Kilde: Weller, Clinical dermatology, 5th edition samt forelesning om Psoriasis
B Systemiske steroider
Dette er kontraindisert og vil forverre en psoriasis ved seponering
C Cyklosporin
Brukes sjelden ved psoriasis
D Biologisk behandling
Ikke førstevalg
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En ung mann på 17 år kommer til deg på legekontoret og ønsker behandling for skjemmende
hudforandringer i ansiktet. Du ser disse hudforandringene i panne og på hake (se foto). Hvilken
behandling bør man velge i dette tilfellet?
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A

Topikal benzoylperioksid
Dette er ofte førstevalget ved paulopustuløs akne, men her er det komedoner, og da bør man
velge topikale retinoider som virker komedolytisk.
B Topikal klindamycin
C Topikal azelainsyre
D X Topikale retinoider
Riktig. Bildet viser kun lukkede komedoner, og ingen papler eller pustler. I dette tilfellet vil
retinoider være førstevalget. Kilde: Weller, Clinical dermatology, 5th edition samt forelesning om
Akne
0000160ace59e0d667
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Det sentralstimulerende legemidlet metylfenidat markedsføres i mange formuleringer (vanlige tabletter
og flere ulike depotformuleringer).
Hva er den viktigste årsaken til dette?
A

Metylfenidat har lav biotilgjengelighet. Det er derfor ofte behov for formulering med modifisert
frisetting for å øke opptaket i tarmen
B Metylfenidat har høy biotilgjengelighet. Det er derfor ofte behov for formulering med modifisert
frisetting for å redusere maksimalkonsentrasjonen (Cmax)
C X Metylfenidat har kort halveringstid. Det er derfor ofte behov for formulering med modifisert
frisetting for å forlenge virketiden og doseringsintervallet
Eneste riktige svaralternativ.
D Metylfenidat har stort tilsynelatende distribusjonsvolum. Det er derfor ofte behov for formulering
med modifisert frisetting for å hindre fordeling til perifere vev
0000160ace59e0d667
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Ved akutt psykose hos personer uten tidligere kjent psykoselidelse er rusutløst psykose en aktuell
differensialdiagnose.
Hvilken rusmiddelgruppe gir sjelden opphav til rusutløst psykose?
A
B
C
DX

Amfetaminer
Psykedelika
Cannabinoider
Opiater
Opiatrus utløser svært sjelden psykotiske reaksjoner. For de øvrige alternativene er det relativt
hyppig.
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En mann på 45 år med diagnosen paranoid schizofreni er de siste to årene behandlet med legemidlet
klozapin (Leponex). Funksjonsnivået hans har bedret seg betydelig på denne behandlingen. Han har
vært storrøyker siden tenårene, men er nå motivert for å slutte. Som støtte til røykeslutt har fastlegen
skrevet resept på legemidlet bupropion (Zyban).
Hva kan dette ha av betydning for behandlingen med klozapin?
A

Bupropion vil sannsynligvis gjøre at dosebehovet av klozapin går ned
Bupropion hemmer enzymet CYP2D6, men dette er i liten grad involvert i metabolismen av
klozapin, og vil ikke medføre noe behov for doseendring.
B Røykestopp vil sannsynligvis gjøre at dosebehovet av klozapin øker
C X Røykestopp vil sannsynligvis gjøre at dosebehovet av klozapin går ned
Røyking har en induserende effekt på enzymet CYP1A2, som er sentralt for metabolismen av
klozapin. Røykere har derfor en raskere eliminasjon av klozapin enn ikke-røykere. Dersom
pasienten slutter å røyke vil induksjonen av enzymet falle bort, og serumkonsentrasjonen vil øke.
Det vil ofte være behov for å justere ned dosen.
D Bupropion vil sannsynligvis gjøre at dosebehovet av klozapin øker
0000160ace59e0d667
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Ved ulike rusrelaterte tilstander benyttes ofte substitusjonsbehandling.
Hvilket av de nedenstående tilfellene er et eksempel på slik behandling?
A

Benzodiazepinbehandling ved amfetaminutløst psykose
Benzodiazepiner virker mekanistisk helt annerledes enn amfetamin - det er ingen substitusjon.
B Behandling med antiepileptika ved alkoholutløste kramper
Antiepileptika har en generelt dempende effekt på cerebral hyperaktivitet, oftest ved effekter på
nerveledning (ionekanaler). Det er ingen substitusjon for etanol.
C X Buprenorfinbehandling ved opiatavhengighet
Her utnyttes en annen opioidagonist til å holde abstinenssymptomer og stofftrang ved
opiatavhengighet i sjakk. Buprenorfin kan erstatte opiater som heroin og lindre symptomene som
fraværet av heroin vanligvis medfører.
D Behandling med disulfiram (Antabus) ved alkoholavhengighet
Effekten av disulfiram er en aversjonsreaksjon fordi det induserer bivirkninger ved alkoholinntak det er ingen substitusjon.
0000160ace59e0d667
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Det kolinerge systemet er et viktig angrepspunkt for legemidler mot demens.
Hvilke perifere bivirkninger vil du forvente ved å gi et antidemens-middel med virkning på det
kolinerge system?
A

Urinretensjon, bradykardi
Blanding av kolinerge (bradykardi) og antikolinerge (urinretensjon) bivirkninger
B Urinretensjon, takykardi
Urinretensjon og takykardi er typiske antikolinerge bivirkninger
C X Inkontinens, bradykardi
Kolinesterasehemmere øker kolinerg nevrotransmisjon. Inkontinens og bradykardi er typiske
kolinerge bivirkninger
D Inkontinens, takykardi
Blanding av kolinerge (inkontinens) og antikolinerge (takykardi) bivirkninger
0000160ace59e0d667
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Du er almenlege og behandler en 80 år gammel mann med escitalopram på indikasjon alvorlig
depressiv episode. Han pådrar seg et komplisert og smertefullt beinbrudd og trenger smertestillende
for en begrenset periode. Hvilket av følgende legemidler bør unngås i dennne situasjonen?
A
B
C
DX

Kodein
Paracetamol
Fenazon
Tramadol
samtidig bruk med escitalopram øker risiko for serotonergt syndrom
0000160ace59e0d667
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Bildet viser snitt fra en 7 cm stor infiltrerende svulst i en knokkel. Mikroskopisk ses et tumorvev med
rikelig med mitoser, uttalt kjerneatypi med stor variasjon i kjerneform og -størrelse, og omgitt av blålig
hyalint ekstracellulær matriks. Hva er mest sannsynlige diagnose?
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A

Osteosarkom.
Tumorvevet har tydelig bruskdifferensiering.
B Udifferensiert malign tumor.
Tumorvevet har tydelig bruskdifferensiering.
C Osteochondrom.
Dette er en benign beinsvulst med brusk og beinelementer, og passer ikke med den uttalte
cellulære atypien.
D X Chondrosarkom.
Bildet og mikrobeskrivelsen passer best med et høygradig chondrosarkom med uttalt cellulær
atypi og tydelig bruskdifferensiering.
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En 12 år gammel jente kommer til hudavdelingen med et rødlig kløende utslett i knehasene og
albuebøyene. Hudlegen mistenker variant av eksem i dette tilfellet.
Dersom det hadde blitt tatt en biopsi fra området, hvilke forandringer vil vi forente å se ved
histopatologisk undersøkelse?
A X Spongiose, vesikler og betennelse med eosinofile granulocytter
Riktig svar. Ved variant av eksem kan man forvente å se slike forandringer.
B Subepidermal bulla og betennelse med eosinofile granulocytter
Slike forandringer vil man kunne se ved ulike blemmetilstander som f.eks. bulløs pemfigoid.
Denne tilstanden er vanligere hos eldre.
C Parakeratose, akantose og mitoser over stratum basale
Slike forandringer gir mistanke om psoriasis.
D Basal degenerasjon, lichenoid betennelse og nekrotiske basale celler
Slike forandringer er forenlig med lichenoid betennelse, og kan passe med f.eks. lichen planus.
0000160ace59e0d667
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Diare er vanlig i barnepopulasjonen og bidrar til betydelig sykelighet både på individ- og samfunnsnivå.
Tilstanden er i stor grad forebyggbar ettersom den stort sett er forårsaket av virale eller bakterielle
gastroenteritter. I en ny Cochrane gjennomgang var målet å finne ut om tiltak for å fremme håndvask
kunne redusere forekomsten av diare. Det konkluderes med at å fremme håndvask gir en 30%
reduksjon av diareepisoder – både i barnehage i høyinntektsland og i lokalsamfunn i lav- og
middelsinntektsland.
Hvilken type studie/analyse underbygger mest sannsynlig disse funnene?
A

Kohortstudie
Enkeltstudier alene vil ikke underbygge funnene i en Cochrane gjennomgang.
B X Meta-analyse
Cochrane publiserer systematiske oversikter – ofte med meta-analyse der det er mulig. I dette
tilfellet ble det gjort en systematisk oversikt over RCT studier (inkl. Cluster-randomiserte studier)
som sammenlignet grupper som mottok intervensjon med promotering av håndvask med grupper
som ikke mottok intervensjon. Studiene som tok for seg samme kontekst og aldersgruppe ble
inkludert i meta-analyser – som tydet på en 30% reduksjon. Det at reduksjonen her er tallfestet
indikerer at det er gjort en slik metaanalyse.
C Multisenterstudie
Multisenterstudie er en studie gjort på flere steder, f.eks sykehus – som oftest en RCT-studie.
Enkeltstudier alene vil ikke underbygge funnene i en Cochrane gjennomgang.
D Flernivåanalyse
Flernivåanalyser benyttes ikke primært for å underbygge funnene i en Cochrane gjennomgang.
(Flernivåanalyse er en type statistisk tilnærming ved analysering av data hvor det er
observasjoner på ulike nivå (f.eks individ i barnehage i kommune)– og hvor vi kan anta at
observasjonene innad i en gruppe (f.eks individer i en barnehage) er mer like hverandre enn
individer generelt).
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En hurtigtest for legionellose har sensitivitet 70% og spesifisitet 99-100%. Du anvender testen på en
60 år gammel mann med symptomer og funn tydende på Legionella-pneumoni. Samboeren hans fikk
påvist Legionella-pneumoni 2 dager tidligere og antas å være smittet via boblebadet som de begge
bruker flittig. Du anslår pre-test sannsynlighet for legionellose til å være 95%.
Testresultatet er negativt. Hva er den estimerte sannsynligheten for at han har legionellose?
A Omkring 30%
B X Omkring 85%
Det stemmer - post-test sannsynlighet for sykdom ved negativt testresultat er her 85%, gitt
sensitivitet 70%, spesifisitet 100% og pretest sannsynlighet 95%
C Omkring 70%
D Omkring 95%
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En kohortstudie undersøkte insidensen av diabetes mellitus. Blant 1200 studiedeltakere hadde 200
personer diabetes allerede da studien startet. I løpet av 5 års observasjonstid utviklet ytterligere 100
personer diabetes.
Hva var risikoen for å utvikle diabetes i løpet av oppfølgingstida?
A
B
C
DX

8%
30%
25%
10%
Det stemmer. 100 insidente tilfeller av diabetes delt på 1000 personer under risiko for å få
diabetes da studien startet (1200 studiedeltakere minus de 200 som allerede hadde diabetes, og
som derfor ikke var under risiko for å få diabetes i oppfølgingstida).
0000160ace59e0d667
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Du er i kirurgisk turnustjeneste ved et stort universitetssykehus. En gutt på 8 år kommer til deg på
skadepoliklikken etter et fall fra trampoline. Han falt på utstrakt høyre arm og har nå hevelse, tydelig
feilstilling og sterke smerter. Nedsatt sensibilitet i 1. – 4. finger. Røntgen viser luksasjon i albuen. Det
gjøres reposisjon i narkose og røntgen kontroll viser gjenopprettet adekvat stilling, men også synlige
frakturfragmenter omkring albueleddet.
Hva er førstevalget for videre utrednings- og behandlingsforløp hos denne gutten?
A
B
C
DX

Kirurgisk eksplorasjon for kartlegging av fraktur
Høy gipslaske med albuefleksjon og kontroll med røntgen etter 1 uke
Ultralyd for vurdering av skade på n. radialis eller n. ulnaris og operasjonsindikasjon
MR eller CT for kartlegging av fraktur og vurdering av operasjonsindikasjon
Ved løse fragmenter i albuen må skaden kartlegges bedre for å kunne vurdere en eventuell
operasjon. Konservativ behandling er bare aktuellt ved udisloserte frakturer. Strålehygienisk bør
MR være førstevalget for kartlegging hos barn, men noen ganger vil CT være mer hensiktsmessig
med kortere undersøkelsestid, mer tilgjengelig (avhengig av lokale forhold) eller nødvendig
supplement for fremstilling av benede strukturer. Barn har høyere strålefølsomhet enn voksne og i
livstidsperspektiv bør ioniserende stråling minimeres der det er mulig. MR vil også kunne
fremstille større nevrovaskulær patologi, mens ultralyd vil være utilstrekkelig for å kartlegge
fraktur.
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Din tante har fått påvist malignt melanom, og er henvist til dagkirurgi for utvidet eksisjon og fjerning av
vaktpostlymfeknuten. Hun er henvist til en nukleærmedisinsk undersøkelse (sentinel node) for å påvise
lokalisasjonen til vaktpostlymfeknuten. Tanta di har aldri hørt om nukleærmedisin, men vet at du
studerer medisin. Hun ringer deg for å høre hva nukleærmedisin er, og hvordan det kan sammenlignes
med en røntgenundersøkelse.
Hva svarer du tanta di?
A

Ved en nukleærmedisinsk undersøkelse utsettes pasienten for radioaktiv stråling fra en ekstern
strålekilde. Den radioaktive strålingen går gjennom pasienten og man avbilder så hvordan den
radioaktive strålingen dempes når den passerer gjennom kroppen.
Ved nukleærmedisinske undersøkelser er det pasienten selv som sender ut stråler på grunn av
det tilførte radioaktive stoffet. Ved radiologiske undersøkelser sendes stråler gjennom pasienten
fra en ekstern strålekilde.
B Ved en nukleærmedisinsk undersøkelse avbildes radioaktivitet som naturlig finnes i
menneskekroppen.
Ved en nukleærmedisinsk undersøkelse tilføres pasienten en liten mengde radioaktivitet (eks.
subkutan injeksjon, intravenøs injeksjon). Pasienten selv blir strålekilden.
C En nukleærmedisinsk undersøkelse er det samme som en røntgenundersøkelse.
Nei, det er store forskjeller mellom en nukleærmedisinsk undersøkelse og en
røntgenundersøkelse. Blant annet hvilken type stråling som avbildes, samt at ved en
nukleærmedisinsk undersøkelse er det pasienten selv som er strålekilden. Ved radiologiske
undersøkelser sendes stråler gjennom pasienten fra en ekstern strålekilde.
D X Ved en nukleærmedisinsk undersøkelse tilføres pasienten små mengder radioaktivitet. Pasienten
selv blir strålekilden. Den radioaktive strålingen detekteres på utsiden av pasienten, for eksempel
med et gammakamera eller en PET-skanner.
Korrekt svaralternativ. Ved nukleærmedisinske undersøkelser er det pasienten selv som sender ut
stråler på grunn av det tilførte radioaktive stoffet. Ved radiologiske undersøkelser sendes stråler
gjennom pasienten fra en ekstern strålekilde.
0000160ace59e0d667
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Du oppsøkes på legekontoret av en kvinne på 52 år med økende hevelse og smerte i mange ledd i
fingre og føtter, temmelig symmetrisk. Røntgenundersøkelse viser at det foreligger periartikulær
avkalkning i alle PIP-ledd og MCP i hender, samt usurer ved 2. og 5. MCP-ledd bilateralt.
Hva er disse røntgenfunnene best forenlig med?
A X Revmatoid artritt
B

Normalvarianter

C
D

Multifokal infeksiøs artritt
Restforandringer etter frakturer
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En kvinne på 58 år har smerter og tydelig feilstilling i hånden etter fall.
Hva viser røntgenbildene ?

A
B
CX
D

Lukasjon i håndleddet
Patologisk fraktur i distale radius
Distale radiusfraktur av Colles type
Epifysiolysefraktur i distale radius
0000160ace59e0d667
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En 68 år gammel mann falt på isen og innkom med klinikk som gir mistanke om fraktur i proksimale
femur.
Hva er mest sannsynlige diagnose basert på sykehistorien og røntgenbildene?

A Pertrochantær femurfraktur
B X Patologisk femurfraktur
Det er her ingen anamnestiske opplysninger om relevante tidligere sykdommer og bildefunn med
en femur med tydelig patologisk beinvev og frkatur, hvilket gjør dette alternativet mest sannsynlig
C Hofteleddsluksasjon
D Fractura colli femoris
0000160ace59e0d667
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En mann på 35 år veltet med snøscooter og fikk vridning av høyre kne. Han har smerter i kneet og det
virker ustabilt ved klinisk undersøkelse.
Hva viser røntgenbildene ?
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A
B
CX
D

Proksimal tibiafraktur
Patella luksasjon
Kneleddsluksasjon
Distal femurfraktur
0000160ace59e0d667
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Hvilket medikament er basisbehandling ved SLE?
A TNF-hemmer (f.eks Humira)
B X Hydroxyklorokin (f.eks Plaquenil)
Hydroxyklorokin er et førstevalg i behandlingen av SLE og pasientene anbefales å bruke det over
år så fremt de tolerer det
C Systemiske steroider (f.eks Prednisolon)
D Methotrexate (f.eks Metex)
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Hvilken immunologisk laboratorietest er assosiert til og hyppig positiv ved psoriasis artritt?
A X Ingen
Ingen av de klassiske immunologiske testene er assosiert til Psoriasis artritt
B Anti-CCP (ACPA)
Anti-CCP (ACPA) er assosiert med revmatoid artritt
C RF-IgM
RF-IgM er hyppigst assosisert med revmatoid artritt
D HLA-B27
HLAB27 er en genetisk markør som man finner hyppigere ved PsA men er ingen immunologisk
test
0000160ace59e0d667
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Primært Sjøgren syndrom er assosiert med en bestemt type malign sykdom.
Hvilken?
A Malignt melanom
B Lungecancer
C X Non-Hodgkin lymfom
Pasienter med primært Sjøgren syndrom har 9x høyere risiko for non-Hodgkin lymfom
sammenlignet med generell befolkning.Dette er påvist både i norske studier og internasjonalt .
D Blærecancer
0000160ace59e0d667
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En 30 år gammel pasient har lagt merke til en økende tretthet i høyre arm over flere måneder, ledsaget
av såre muskler spesielt når hun arbeider med armen over hodet. Hun svetter veldig mye om natten
og har mistet 5 kg i vekt de siste 2 månedene.
Som fastlege lurer du på om hun kan ha en vaskulitt.
Hva i den fysiske undersøkelsen vil mest styrke mistanken om en slik diagnose?
A Temperatur 38,0°C
B X Blodtrykk 90/60 mmHg på høyre arm, 120/80 mmHg på venstre arm
Takayasuarteritt er en storkarsvaskulitt som hovedsaklig rammer aorta og dens avgangsgrener .
Dette gir klaudikatiosymptomer i overekstremitetene . Ved undersøkelse vil de fleste ha svake
eller fraværende pulser og forskjellig blodtrykk på de to armer er vanlig .
C Hevelse i høyre arm
D Ekstrasystoler ved auskultasjon
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Spondyloartritter er betegnelsen på en gruppe inflammatorisk revmatiske sykdommer.
Hvilke «fem» diagnoser hører til denne gruppen?
A

Psoriasis artritt, ankyloserende spondylartritt, reaktiv artritt, Sjøgren syndrom, udifferensiert
spondyloartritt
B Psoriasis artritt, ankyloserende spondylartritt, reaktiv artritt, IBD relatert artritt, juvenil idiopatisk
artritt
C Psoriasis artritt, ankyloserende spondylartritt, reaktiv artritt, IBD relatert artritt, seronegativ
revmatoid artritt
D X Psoriasis artritt, ankyloserende spondylartritt, reaktiv artritt, IBD relatert artritt, udifferensiert
spondyloartritt
JIA , Sjøgren , Revmatoid artritt (verken seropositiv eller seronegativ RA) hører ikke til i gruppen
av spondylartritter
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En 34 år gammel kvinne kommer til deg som fastlege fordi hun føler seg svak i muskulatur. Hun har
ingen spesielle smerter, men synes det har blitt vanskelig og gå i trapper og løfte bæreposer. Ingen
stivhet i muskulatur, hodepine, utslett, vekttap eller andre spesifikke symptomer. Ved undersøkelse
finner du ingen til muskelatrofi eller ømhet ved palpasjon. SR og CRP er normal. CK er forhøyet 2500
U/L (40-280 U/L).
Hva er mest sannsynlige diagnose?
A

Polymyalgia revmatica
Denne diagnosen er hos > 50 år ,mere assosiert med stivhet enn muskel svakhet.Som regl
forhøyet SR
B X Polymyositt
svakhet i muskulatur uten smerter eller stivhet og forhøyet CK taler for myositt . Trenger ikke
være forhøyet SR ,evt beskjeden økning
C Dermatomyositt
Ved dermatomysoitt har man eksamtem i tilegg til myositt
D Fibromyalgi
Assosiert med muskel og leddsmerter , ikke forhøyet CK
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Ved revmatoid artritt kan det forekomme typiske feilstillinger i hender og føtter, særlig dersom
tilstanden ikke er adekvat behandlet.
Hvilken feilstilling typisk for revmatoid artritt ser man på bildet?

A

Svanehalsdeformitet
Ved svanehals ser man hyperekstensjon i PIP-leddet og fleksjon i DIP.
B X Knapphullsdeformitet
Man ser typisk knapphullsdeformitet, mest tydelig i 4. finger (men også i 5. finger). Her er det
flektert i PIP-leddet og hyperekstensjon i DIP-leddet.
Bildekilde: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Boutonni%C3%A8re_deformity.jpg
C Z-konfigurasjon
Z-konfigurasjon er en endring i tommelen. Man ser ikke tommelen på bildet.
D Hallux valgus
Dette betegner valgisert stortå
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En pasient har fått åpen operasjon for Dupytrens sykdom. Hva blir det gjort i denne operasjonen?
A

Seneskjeden til fingeren blir spaltet opp slik at det blir romsligere for senen
Triggerfinger operasjon
B Seneskjeden for første strekkesenekanal blir spaltet opp
De Quervain operasjon
C X Palmarfascien tilsvarende fingeren blir fjernet
åpen fasciectomy
D Synovitten rundt senen blir fjernet
0000160ace59e0d667
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Du har sent en pasient til Røntgen undersøkelse av legg på grunn av smerter over lang tid som ikke
blir bedre. Du får svar fra røntgen legen at han ser en lesjon i tibia skaft som han beskriver som lesjon
i ben med sentral kjerne, nidus. Hvilken av disse tumorer passer denne beskrivelsen for?
A X Osteoid osteom
Nidus som ser ut som et øye (oppklaring) midt i tumor er typisk for Osteoid osteom
B Fibrøs dysplasi
C Osteosarkom
D Kondrosarkom
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Som fastlege undersøker du hånden til en 34 år gammel mann. Du bemerker deg at mannen trolig har
en medfødt misdannelse.

Hvilken medfødt misdannelse er dette?
A

Syndactyli
Betegner sammenvokste fingre/tær
B Camptodactyli
Betegner at finger er bøyd i fleksjon (altså i sagittalplanet).
C X Clinodactyli
Betegner at finger/tå er bøyd i horisontalplanet (bøyd «til siden»). Ser dette på 5. finger, fra PIPleddet og distalt. Det er denne formen som er avbildet her som er vanligste form for clinodactyli.
D Polydactyli
Betegner flere fingre/tær enn normalt
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En 55 år gammel mann oppsøker deg fordi han for 2 dager siden brått mistet strekkeevnen i lang- ringog lillefinger og merket nedsatt strekkekraft i pekefingeren på høyre hånd. Han forteller at han i noen
måneder har vært morgenstiv i fingrene og i håndledd. Grunnleddene har vært hovne, og særlig har
det vært mye hevelse dorsalt over håndleddet. Ved undersøkelse finner du den manglende
strekkeevnen i MCP-leddene av de nevnte fingre, moderat hevelse i MCP-leddene og uttalt hevelse
dorsalt over håndleddet. Det er nedsatt bevegelighet i håndleddet. Han er afebril. Det er ingen rubor
eller øket varme. Blodprøver viser moderat forhøyet CRP.
Hva er den mest sannsynlige årsaken til den manglende strekkeevnen i fingrene?
A

Infeksjon i sener eller seneskjeder
Ingen lokal tekn på infeksjon
B X Ruptur av strekkesener på grunn av ødeleggelse fra synovit
Synovit rundt strekkesener kan godt årsake dette.
C Arthrose - Arthritt i fingerledd
D Lammelse av strekkemuskel på grunn av nervekompresjonssyndrom
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En 32 år gammel mann pådrar seg en distal radius fraktur, hvor diatalfragmentet er 20 grader dorsalt
vinklet og radius er 1 cm forkortet. I lokalbedøvelse blir bruddet reponert og pasienten få en gipslaske.
Etter en uke kommer pasienten til kontroll og røntgenbilde viser at bruddet forsatt har samme feilstilling
som primært før reponering.
Hva er nåneste tiltak?
A
B
C
DX

Ingen nye tiltag, da frakturen er leddnær og feilstillingen vil pålang sikt ikke gi plager
Ny lokalbedøvelse i frakturspalten, reponering og immobilisering med sikulær gips.
CT av frakturen
Søkes in til operasjon for reponering og osteosyntese
Kan ikke akseptere så stor feilstilling. Konservativ behandling ikke gitt tiltenkt resultat
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De aggressive maligne beinsvulstene osteogent sarkom og Ewing-sarkom forekommer hyppigst hos
barn og unge.
Hvilket scenario gir sterk mistanke om nevnte maligne sykdommer hos en 13 år gammel jente?
A

Smerter i mediale kneleddspalte og 15 graders strekkedeficit i kneet
Menisk skade?
B Uøm prominens tilsvarende tuberositas tibiae
mest sannsynlig eksostose
C X Smerter like distalt for kneet og stor bløtdelstumor samme sted
typisk lokalisering og symptomer og funn
D Feber, økt væskemengde i kneet og rubor i huden
Spørsmål om infeksjon
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Etter anamnese og undersøkelse får en pasient diagnosen Mortons metatarsalgi. Det er indikasjon for
operasjon. Ved inngrepet vil mest sannsynlig
A
B
CX
D

Flexor digitorum profundus senen vil bli forlenget.
Gjennom et båtformet snitt vil den tykke huden i planta pedis bli resessert
Interdigitalnerven vil bli resessert
Det vil bli gjort en osteostomi av metatarsen
0000160ace59e0d667
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En 25 år gammel mann er på dansegulvet. Noen tråkker ham på forfoten i det han vrir seg. Neste dag
ser du ham på skadepoliklinikken. Han har da blålig misfarging plantart i høyde med TMT I og TMT II.
Det er vondt å belaste foten. Den garvede overlegen på skadepoliklinikken mistenker en Lisfranc
skade.
Hva er en Lisfranc skade?
A

En skade av ligamenter som fester calcaneus.
Feil
B En skade av ligamentet mellom første metatars og ankelleddet.
Feil
C X En skade av ligamentet mellom cuneiforme mediale og 2. metatars.
Riktig. Dette ligamentet forankrer den stabile delen av foten (mediale søyle) med den mindre
stabile delen.
D En skade av ligamenter som fester talus.
Feil
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En jenta på 16 år, faller av trampoline og får en skade av høgre arm. Røntgen bildene viser en fraktur i
skaft av ulna med dorsal luksasjon av caput radius. Hva kalles denne skaden?
A

Galeazzi frakur
luksert caput ulna
B Barton fraktur
Fraktur i distal radius, går in i ledd.
C X Monteggia fraktur
Riktig!
Fall på underarm med fraktur i ulna skaft og medfølgende luksering fremmover eller bakover i
caput radius.
Skade av skaft enten i ulna eller radius medfører som oftes skade av det andre benet fordi de
danner en funksjonal enhet og er tett tilkoplet med blant annet membrana interossea. En skal
derfor altid mistenke fraktur eller luksajon i det andre ved skade på det ene.
D Smith’s fraktur
Omvendt colles fraktur, ekstraartikular fraktur
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En skiløper, voksen mann, har falt og skadet høyre tommels grunnledd. Du finner hevelse og ømhet
på ulnarsiden av leddet. Ved testing av stabilitet er det svikt av mediale kollateralligament.
Hva bør du gjøre?
A
BX
C
D

Gipsbehandle skaden i 5 uker.
Melde pasienten til operasjon for skade på ulnare kollateralligament.
Forordne bevegelsestrening hos fysioterapeut.
Tape fingeren til nabofingeren.
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Ved høyenergy skade kan det oppstå frakturer med fare for indre og ytre blødninger. Hvilken av disse
frakturene er farligst med tanke på at den gir stort blodtap og blødningsjokk?
A X Bekkenfraktur
Bekkenfrakturer har størst fare for blødning og blødningssjokk
B Tibiaskaft fraktur
C Humerus fraktur
D Femurskaft fraktur
0000160ace59e0d667
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En 8 år gammel jente faller på trampolinen og skader høyre albue. Ved undersøkelse kan hun ikke
bøye aktivt i ytterledd av pekefinger og tommel.
Røntgenbildet viser suprakondylær humerusfraktur. Hvilken tilleggsskade mistenker du?
A Skade arteria radialis med lammelse
B Skade av ulnaris nerven
C X Skade av medianus nerven
Mangel på fleksjon i ytteledd til pekefinger og ip ledd til tommel er medianus funksjon.
Pasienten har klarer ikke å gjøre O tekn.
D Skade av fleksorsener til tommel og pekefinger
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En 43 år gammel mann faller i slalombakken og slår ve skulder. MR undersøkelse viser skade av
subscapularissenen, delvis rift av denne opp mot humerus. Hvilken bevegelse av skulderen vil du
forvente at er mest svekket?
A
B
C
DX

Abduskjon
Utoverrotasjon
Fleksjon
Innoverrotasjon
Subscapularis stabiliserer scapula og roterer innover i skulder.
0000160ace59e0d667

80
En 35 år gammel mann kjører av veien med motorsykkel. Han blir raskt funnet og fraktet til nærmeste
sykehus i luftambulanse. Turen til sykehuset tar 1 time. Ved innkomst har han følgende vitalparametre:
BT 100/70, P 102 rgm, RR 22. Han er våken og klar med GCS på 15. Når buksene tas av ser du
umiddelbart at han har bilaterale åpne femurfracturer.
Hva vil du gjøre først i akuttmottak?
A

Reponere femurfrakturene
Feil. Frakturbehandling hører inn under «secondary survey» dvs. Undersøkelse og
primærbehandling etter at pasienten er stabilisert.
B Gi ham blodtransfusjon
Feil. En må først forsikre seg om at pasienten har frie luftveier (A), ikke har nedsatt respirasjon
(B) f.eks. som følge av thoraxskade dernest gjøre status på sirkulasjon (C).
C Kjøre ham til en helkropp-CT undersøkelse umiddelbart
Feil. Ved CT underøkelse hos multitraumepasienter uten å gjøre ABCD status først, risikerer en at
pasienten blir ustabil i CT maskinen og i verste fall går ad mortem
D X Undersøke ABCDE
Riktig. Kontroll av vitale funksjoner har alltid størst prioritet.
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Testen har 80 oppgaver. På utskriftstidspunktet var 0 oppgaver blitt trukket og det var gjort
fasitendringer på 0 oppgaver.
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