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Hva er sant om IgE tester i serum?
A IgE standard paneler bør brukes i allergiutredning
B Sykehistorien gir lite informasjon når en skal bestemme allergiutredning med IgE
C X Spesifikk IgE er sensitiv test ved peanøtt allergi
Både Spesifikke IgE og total IgE tester er ofte uspesifikke. IgE testing bør brukes spesifikt rettet
mot mistanke i sykehistorie, ved peanøttallergi er IgE en relativ spesifikk test.
D Total IgE er en god test for å avkrefte allergi
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7 måneder gammel gutt, født til termin etter et normalt svangerskap, har utviklet seg normalt frem til
det aktuelle. Siste to uker har foreldre lagt merke til at han ofte virker fjern og er vanskeligere å få
øyekontakt med, slår ofte ut med armene flere ganger etter hverandre og han gråter og virker utilpass.
Gir fin kontakt innimellom og pludrer og er fornøyd. Han er litt mindre aktiv og åler seg ikke rundt like
mye som før. Foreldre er bekymret og har oppsøkt helsestasjonen.
Hva er mest sannsynlig diagnose?
A

Cerebral parese
Cerebral parese (CP) er i dag den vanligste årsak til motorisk funksjonshemming hos barn. CP
beskriver en gruppe forstyrrelser i utviklingen av bevegelser og kroppsholdning som forårsaker
aktivitetsbegrensninger. Årsaken er en ikke-progredierende skade/misdannelse i hjernen som har
oppstått under svangerskapet eller i løpet av de første 2 leveår. CP mistenkes ved forsinket
utvikling og manglende oppnåelse av de vanlige milepæler, at det er forskjell i funksjon i de to
kroppshalvdeler eller at barnets muskulatur er unormalt slapp (hypoton) eller spent (hyperton).
Ved stagnasjon/tap av ferdigheter må progredierende lidelser og/eller metabolske sykdommer
som kan kreve spesifikk behandling utelukkes, i dette tilfellet infantile spasmer.
B Vedvarende Moro refleks
Moro-refleksen forsvinner vanligvis omkring 4 (3-6) måneders alder, og bibeholdte primitive
reflekser er tegn på hjerneskade, eksempelvis cerebral parese. Foreldrene beskriver at serier
med anfall hvor han slår ut med armene er kommet de siste par ukene, samt fjernhet og
utviklingstap/-stagnasjon, hvilket gjør vedvarende Moro-refleks mindre sannsynlig.
C X Infantile spasmer
Symptomene er suspekt på infantile spasmer og barnet bør henvises for EEG og
barnelegevurdering som ø-hjelp. Infantile spasmer er en svært alvorlig epilepsiform som rammer
spedbarn (typisk 3-7 måneders alder) og som ubehandlet gir encefalopati med stagnasjon i
utvikling og etter hvert tap av ferdigheter, og på sikt svært dårlig prognose med ofte
behandlingsrefraktær epilepsi og psykomotorisk utviklingshemming. Anfallene er typisk serieanfall
med spasmer hvor barnet bøyer hodet fremover, slår ut med armene og bøyer i hoftene, i
begynnelsen kan de være subtile med kun serier med «hodenikk». Det er vanligvis kortvarig
fjernhet i forbindelse med anfallene, og noen gråter og er utilpass under/etter anfallene. Med rask
oppstart av behandling kan man bedre prognosen betraktelig og noen blir helt friske.
D Begynnende tics tilstand/Tourettes sykdom
Tourettes sykdom kan faktisk starte helt ned mot 1-2 årsalderen, men dette er ikke typisk
sykehistorie for dette
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Oppgaven gjelder en 14 år gammel fysisk aktiv gutt med Diabetes Mellitus Type 1 fra 10 års
alder. Hans diabetes har vært godt regulert, men nylig har han økt insulidosen pga høye
blodsukkerverdier på dagtid. Han bruker langsomtvirkende insulinanalog (Levemir) en gang daglig (kl.
22.00), og direktevirkende insulinanalog (Novorapid) før hvert måltid, totalt 1,7 IU/kg/dag.
Flere morgener hver uke våkner han svett og uvel med et blodsukker mellom 11-13 mmol/l (Ref:
4.0-6.0 mmol/l). Blodsukkernivå på dagtid er noe lavt etter siste insulinøkningen.
Hva er den mest sannsynlige forklaringen på de høye blodsukkerverdiene om morgenen?
A

For lav insulinmengde om morgenen på grunn av nattlig utskillelse av veksthormon og
kjønnshormoner i puberteten.
B For liten dose direktevirkende insulintil kveldsmaten.
C For lav dose langsomtvirkende insulinanalog til kvelden (kl. 22.00)
D X Nattlig hypoglykemi med påfølgende hormonell motregulering av blodsukkernivå.
De beskrevne symptomene er klassiske for gjennomgått hypoglycemi. Et blodsukkernivå på
11-13 gir i seg selv ikke slike symptomer
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3 år gammel tidligere frisk gutt har nylig gjennomgått luftveisinfeksjon. Han er akutt henvist fra fastlege
på grunn av nyoppstått utslett. Ved undersøkelse finner du spredte petekkier på ekstremiteter og
trunkus. Øvrig klinisk undersøkelse er normal. Du tar vedlagte blodprøver og du mistenker
immunologisk trombocytopeni (ITP). Hva vil være mest riktige behandlingsvalg.
Blodprøve:

Svar:

Referanseområdet:

CRP

< 5 mg/l

<5 mg/l

Hb

12,3 g/dl

10,5 - 13,1 g/dl

Trombocytter

4 x 109/l

228-435 x 109/l

Leukocytter

5,4 x 109/l

3,7 - 14,7 x 10^9/L

A X Observasjon
Ut fra klinikk har gutten blødningsgrad 1-2. Det er derfor ikke indikasjon for å starte behandling
selv om platetallet er lavt. Viktig å gi god informasjon til foresatte og ved blødningsgrad 3 kan
behandling vurderes men skal alltid gis ved grad 4 eller høyre. Førstevalg er steroider 4 mg/kg po
eller IVIg 1,0mg/kg
B Prednisolon
C Rituksimab
D Immunoglobuliner
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Mor kommer med sin 1,5 år gamle jente til legevakten. Jenta har hele dagen hatt kraftige smertetak
der hun gråter utrøstelig og trekker beina opp mot magen. I bleien har det kommet rips-gele lignende
blod og slim i avføringen. Hun var behandlet for forstoppelse et par ganger som spedbarn, og hadde
kumelkproteinallergi de første levemåneder. Hun begynte i barnehagen for et par uker siden.
Hva er riktig tiltak?
A X henviser jenta til øyeblikkelig hjelp vurdering ved nærmeste barneavdeling.
Dagens symptombilde uavhengig av forhistorie er klassisk sykehistorie på invaginasjon, bør akutt
til sykehus!
B du tar nye allergiprøver og ber de forsøke eliminere melkeprotein i kosten og se om symptomer
ev. kommer tilbake ved reintroduksjon av melk.
C du gir klyster, reise hjem med råd om godt med væske og ev. bløtgjørende avføringsmidler en
periode
D henvisning til elektiv coloskopi for mistenkt colitt/proktitt
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Hvilket utsagn er mest riktig ved akutt leukemi hos barn og ungdom?
A X Beinsmerter er ikke uvanlig ved akutt leukemi hos barn.
Det stemmer. Ca 40-50% av barn med ALL har beinsmerter ved debut. Det er noe mindre andel
som har beinsmerter ved AML.
B Det er alltid leukocytose ved debut av akutt lymfatisk leukemi hos barn
Feil. Total leukocyttall i en perifer blodprøve representerer alle slags leukocytter i blodet, evt også
blastceller (leukemiceller). Det trenger ikke være masse blaster i perifert blod selv om beinmargen
er full av blaster. Ved debut av akutt leukemi hos barn og ungdom kan leukocyttallet både være
lavt, normalt og høyt.
C Det er alltid pancytopeni (lave erytrocytter/Hb, lave trombocytter, lave leukocytter) ved debut av
akutt lymfatisk leukemi hos barn
Feil. Leukocyttallet kan være lavt, normalt eller høyt. Mange pasienter har alle grader av
nøytropeni, trombocytopeni og anemi, men noen av cellerekkene kan også være normale ved
debut.
D Hepatosplenomegali forekommer relativt sjelden ved debut av akutt leukemi hos barn
Feil. Dette er relativt vanlig. I en oversiktsartikkel fra 2016 oppgis det at 64% har hepatomegali og
61% har splenomegali ved debut. (“Clinical presentation of childhood leukaemia: a systematic
review and meta-analysis.” Rachel T Clarke et al)
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Du er helsestasjonslege og blir kontaktet av helsesykepleier pga. en 4 år gammel jente med karies i
flere tenner. Ved undersøkelsen finner du mange tenner som er tydelig angrepet av tannråte. Ellers er
jenta frisk, hun har ingen påfallende skader hverken i munnhulen eller på kroppen ellers. Normal vekt,
høyde og hodeomkrets. Helsesykepleier forteller at hun ofte har uteblitt fra konsultasjoner. Mor forteller
at de gir jenta ei tåteflaske med saft om kvelden for at hun skal sovne.
Hva er mest riktig handling av deg utover å be de slutte med saft ved sengetid?
A Du sender melding til fastlegen og ber om at dette blir fulgt opp videre.
B Du ber helsesykepleier om at jenta blir fulgt opp videre ved helsestasjonen
C X Du henviser til tannbehandling i narkose og sender bekymringsmelding til Barnevernstjenesten.
Her er det så mange risikofaktorer, at melding til Barnevernstjenesten er nødvendig.
D Du henviser jenta til tannbehandling i narkose.
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Ved rutinemessig pulsoksymetri ca fire timer etter elektiv sectiofødsel av et terminbarn finner jordmor
at O2-metningen er under 90% ved flere målinger på en fot. Takypne med respirasjonsfrekvens ca 80
pr min
Du undersøker barnet og finner at det har god lyskepuls. For å komme nærmere en mulig forklaring på
den lave oksygenmetningen, måler du O2-metning på både høyre hånd og en fot.
Metningen er 85% på både hånd og fot
Hva er den mest sannsynlige årsaken til den lave metningen?
A
B

Kritisk pulmonalstenose med duktusavhengig lungesirkulasjon
Ventrikkel septum defekt (VSD)
Gir sjelden hypoksi
C X Pulmonal adaptasjonsforstyrrelse ("Våte lunger")
Vanlig grunn til moderat hypoksi uten forskjell pre og postduktal metning
D Persisterende pulmonal hypertensjon
Gir som regel en forskjell i metning pre og postduktalt
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Fire uker gammel gutt, født til termin, fødselsvekt 3560 g, nå avflatende vekstkurve. Henvist fra
helsestasjonen pga ikterus. Mor forteller at avføringen er blitt grå. Barnet er synlig gult på sklera
Hvilke blodprøver bør tas som øyeblikkelig hjelp?
A

total bilirubin, gamma-GT, TSH og Fritt T4
Sier ikke noe mengden konjugert bilirubin
B konjugert bilirubin, metabolsk screening,TSH og Fritt T4
vil gi upresis opplysning om den relative mengden konjugert bilirubin
C ukonjugert bilirubin, ALAT, TSH og Fritt T4,
Sier ikke noe om konjugert bilirubin
D X konjugert og ukonjugert bilirubin, TSH og Fritt T4
Grå avføring og ikterus indikerer mulig gallegangsatresi. Mengden konjugert bilirubin i forhold til
total/ukonjugert bilirubin vil si oss mer om muligheten for gallegangsatresi. TSH og T4 kan tyde på
annen årsak hvis konjugert bilirubin er normal.
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Du er med på en fødsel av ett prematurt barn ved gestasjons alder 28+0 uker. Gutten har kort etter
fødselen hurtig respirasjon, kraftige inndragninger intercostalt og lager gryntende lyder. Du legger
barnet på CPAP, men på tross av dette øker oksygenbehovet til over 70% og barnet har vedvarende
kraftige inndragninger.
Hvilket behandlings alternativ velger du nå?
A

Respirator behandling
Feil
B BIPAP
Feil
C Steroider
Feil
D X Surfactant
Riktig svar.
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En 3 dager gammel baby skal utskrives fra Barselavdelingen. Det er hørt en bilyd og barnekardiolog
bekrefter en liten muskulær VSD. Det er avtalt poliklinisk time om 6 uker.
Hva slags informasjon vil foreldrene mest sannsynlig få på den polikliniske timen?
A

Barnet kan ikke delta i vanlig sport i barndommen pga VSD’en
Ikke behov for forholdsregler ved små VSD
B Barnet risikerer å utvikle hjertesvikt hvis VSD’en vokser og pulmonaltrykket faller
Bare de største muskulære VSD'ene vil utvikle hjertesvikt
C Barnet skal ikke ha de vanlige vaksinene ved helsestasjonen pga hjertefeilen
Helt feil
D X Barnet forblir asymptomatisk med god sjanse at VSD’en lukker seg spontant
Vanligste forløpet ved en liten muskulær VSD (75%)
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Mor kommer med Petter til vurdering hos fastlegen. Hun er bekymret fordi Petter er påfallende
urolig. Han har alltid et høyt tempo, skifter stadig aktivitet, har vansker med å forholde seg til sosiale
regler, kommer ofte i konflikt med andre. Du undersøker gutten og finner ikke annet enn lette
koordinasjonsvansker og disse store føflekkene.
Hva bør fastlegen gjøre?

-4-

A X Henvise til barnelege for en medisinsk og tverrfaglig vurdering
Gutten har flere store cafe-au-lait flekker og har høyst sannsynlig nevrofibromatose type 1. ADHD
problematikk er vanlig og gutten bør utover tverrfaglig utredning og oppfølging, følges opp med
årlige legekontroller og øyelegekontroll årlig pga mulighet for malignitet, særlig optikusgliom.
B Be mor snakke med barnehagen for ev. videre pedagogisk utredning
Kan være bra i forhold til hans adferdsmeesige utfordringer, men ligger for mye ansvar over på
mor og mister muligheten for medisinske oppfølging som vil være fastlegens ansvar å få initiert
C Henvise til hudlege for medisinsk vurdering av føflekker
Viktig å bedømme føflekkene men det anbefales en bredere tilnærming til guttens utfordringer
D Berolige mor med at gutten er frisk men noe umoden og vil bedre seg
Dette er feil
0000161137d869c4d1

13
Jens er 3 år gammel. Fra 16 mdrs alder har han vært plaget med hyppige, løse avføringer inntil 8
ganger daglig. Hans foreldre er bekymret over at det ofte er ufordøyde matrester i guttens avføring.
Plagene begynte etter at familien var på ferietur i Syden. Han spiser noe variabelt, men stort sett bra.
Han trives godt og er i god aktivitet. Veksten har vært tilfredsstillende. Han har ikke magesmerter.
Hvilken diagnose er mest sannsynlig?
A Kronisk salmonellose (salmonella-enteritis)
B X Kron. uspes. småbarnsdiare (toddlers diarrhea)
Sykehistorien gir mest mistanke om denne tilstand som er relativ vanlig og ufarlig
C Cøliaki (gluten intoleranse)
Kan være en årsak og bør trolig utelukkes med en blodprøve
D Kronisk inflammatorisk tarmsykdom
Kan være en årsak men gir oftest flere plager
0000161137d869c4d1
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Hvilke anbefalinger finnes i Norge for å unngå kronisk hepatitt B hos nyfødte etter maternell
eksposisjon under graviditeten?
A Følge vanlig vaksinasjonsprogram hos barn og ungdom
B X Spesifikke antistoffer og første vaksinedose innen to døgn postpartum
Rett svar
C Spesifikke antistoffer innen to døgn og følge vanlig vaksinasjonsprogram
D Vaksinedose innen to døgn og følge vanlig vaksinasjonsprogram
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Du er LIS1 i et akuttmottak, og det kommer inn et 1 år gammelt barn med tre dagers sykehistorie med
gastroenteritt. Mor forteller at barnet er tidligere friskt. Ved undersøkelse finner du barnet blekt, litt sløv,
sterkt forlenget kapillærfyllning, litt svak radialispuls. Vekten er ca 9 kg, mor forteller at barnet normalt
veier 10 kg. Du er heldig og får inn en venekanyle, og bestemmer deg for å gi barnet volumtilførsel
intravenøst som en bolus i løpet av 30 minutter.
Hvilket alternativ for væske og volum er beste valg?
A X Ringer acetat – volum 200 ml
For at en væske skal fungere som volumtilskudd må osmolaliteten være i nærheten av plasma,
og ikke utgjøres av glucose som metaboliseres eller absorberes intracellulært. Aktuelle væsker er
derfor Ringer Acetat og NaCl 154 mmol/l. En volumbolus i med krystalloider i denne settingen er
anbefalt som ca 20 ml/kg, altså 200 ml.
B Glucose 2,5 mg/ml med NaCl 70 mmol/l - volum 150 ml
C NaCl 154 mmol/l – volum 50 ml
D Glucose 50 mg/ml – volum 100 ml
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Ragnhild er ei fem år gammel jente som plages med forstoppelse og dagenurese, men ellers er frisk.
Hun er normalt vaksinert. Hun har hatt feber rundt 39,5°C i to dager, magesmerter, men ikke oppkast
eller diare, spiser lite, men drikker greit. På kommunal legevakt ser du henne når feberen er gått ned til
37,8°C etter en Paracet tablett, det er normale vital-parametre for respirasjon og sirkulasjon, hun ligger
våken på fanget til sin mor og virker bleik og slapp, ikke nakke-ryggstiv, ikke utslett. Over lungene
normale forhold, over hjertet er det en svak systolisk bilyd og normale hjertetoner. Abdomen er bløt og
uøm. Hun er ikke neseforkjølt, det er normale forhold ved undersøkelse av svelg og tonsiller høyre
trommehinne er rødlig injisert, men buker ikke. CRP 72 mg/L (ref. < 5 mg/L).
Hva blir ditt neste steg?
A

Sier at hun kan dra hjem med Paracet ved behov og avvente bedring
Tross effekt av febernedsettende bør en årsak til hennes febertilstand utredes mer
B Skriver resept på fenoksymethylpenicillin i 5 dager for otitis media
Forholdene er forenelig med en spimplex otitt og ikke purulent oitits media og det trengs ikke
antibiotikabehandling
C Ringer barneavdelingen og melder henne som suspekt for endokarditt
Endokarditt oppstår uhyre sjeldent hos barn uten tidligere hjertesykdom. Bilyden skyldes trolig
feber og endret strømningsforhold
D X Samler midtstråleurin og undersøker urinen med stiks og dyrking
En diagnose bør etterstrebes; historien om forstoppelse og dagenurese reiser mistanke om
urinveisinfeksjon
0000161137d869c4d1
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Hvilken form for inhalasjonsmedisin med utstyr for regelmessig bruk er riktig for et barn på under 5 år?
A

Aerosol med kammer og munnstykke
Barn skal bruke aerosol som sprayes i kammer. Før 5 år oftest med maske for å få det tett. Etter
5 år er munnstykke bedre, da unngår man medikament på hud rundt munnen.
B Forstøverapparat med maske
Barn skal bruke aerosol som sprayes i kammer. Før 5 år oftest med maske for å få det tett. Etter
5 år er munnstykke bedre, da unngår man medikament på hud rundt munnen. Forstøverehandling
er ikke vanlig til hjemmebruk, brukes nesten utelukkende ved alvorlig/livstruende astmaanfall der
det er behov for sutrstoff, eller at aerosol på maske er vanskelig å applisere av praktiske grunner.
C Inhalasjon med pulver (for eksempel turbohaler/diskus)
INhalasjom av pulver krever forsert innpust med fri luftvei, ikke vanlig å bruke til barn under
ungdsomsalder pga teknikk og suboptimal deponering av medikament i luftveiene
D X Aerosol med kammer og maske
Barn skal bruke aerosol som sprayes i kammer. Før 5 år oftest med maske for å få det tett. Etter
5 år er munnstykke bedre, da unngår man medikament på hud rundt munnen
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En 9 år gammel gutt født og oppvokst i Norge går i 4. klasse og har fått alle de anbefalte vaksinene i
barnevaksinasjonsprogrammet til rett tid.
Hvilke av de følgende infeksjonene, er han trolig dårlig/ikke beskyttet mot?
A

Meslinger
Vaksine ved 15 mndr, (revaksineres i 6. klasse); livslang immunitet, selv uten revaksinasjon
B X Humant papillomavirus
Gis først i 7. klasse (12-13 år), både til jenter (fra 2009) og gutter (fra 2018)
C Kikhoste
Siste vaksine i 2. klasse (7 år), gir 3-5 års immunitet
D Difteri
Siste vaksinasjon i 2. klasse (7 år), gir minst 10 års immunitet.
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En 2 år gammel gutt innlegges barneavdelingen på grunn av at han er slapp og blek. Blodprøver viser
Hb 8,1 g/dl (ref: 10,5 - 13,1 g/dL), trombocytter 104*10^9/L (ref: 228 - 435 x 10^9/L) og leukocytter
15,1 x 10^9/L (ref: 3,7 - 14,7 x 10^9/L). Du tar et perifert blodutstryk som vises nedenfor. Hvilken
diagnose må du nå mistenke?
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A Autoimmun hemolytisk anemi
B X Hemolytisk uremisk syndrom
Perifert blodutstryk viser fragmenterte erytrocytter (schistocytter) som et tegn på intravaskulær
mekanisk hemolyse. Dette er et typisk funn ved HUS. Dette rammer typisk barn i førskolealder
(1-5 år).
C Sigdcelle anemi
D Akutt lymfatisk leukemi
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I utredning av en jente som ikke har kommet i pubertet ved 14 års alder finner du forhøyede nivå av
FSH og LH. Hvor er årsaken til forsinket pubertet mest sannsynlig lokalisert?
A Hypothalamus
B X Ovarier
Kombinasjonen forsinket pubertet og forhøyede gonadotropiner er ensbetydende med
gonadesvikt
C Uterus
D Hypofyse
0000161137d869c4d1
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Psykisk utviklingshemming kan defineres slik: “A significant subaverage general intellectual functioning
existing concurrently with deficits in adaptive behaviour and manifested during the developmental
period (American Association on Intellectual disability /Mental Deficiency)”.
Hva er den viktigste årsaken til at etiologisk utredning bør gjøres ved mistanke om psykisk
utviklingshemning?
A X Enkelte årsaker til psykisk utviklingshemming kan behandles
Det kan argumenteres for alle punktene som viktige, men behandlingsmulighet må alltid utredes
B Viktig for å kunne angi prognose for funksjon i voksen alder
Det kan argumenteres for alle punktene som viktige, men behandlingsmulighet må alltid utredes
C Viktig å kjenne til mulige medisinske komplikasjoner som bør følges opp
Det kan argumenteres for alle punktene som viktige, men behandlingsmulighet må alltid utredes
D Foreldrene vil vite hvorfor barnet ikke utvikler seg som forventet
Det kan argumenteres for alle punktene som viktige, men behandlingsmulighet må alltid utredes
0000161137d869c4d1
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Du er legevaktslege og tilkalles hjem til et barn på 5 år med kjent astma som har aerosol med kammer
og ventolin 0.1 mg/dose og flutide 125 mikrogram/dose hjemme. Barnet har blitt økende tungpust,
respirasjonsfrekvens er 20, det er pipelyder i ekspiriet hørt uten stetoskop, intercostale og subcostale
inndragninger. Slimbrekninger. Taledyspne. Saturasjon 94-96 uten surstofftilførsel. Ingen cyanose,
tørr og varm i huden og sentral kapillærfylning er 2 sekunder. Det er 2 timers kjøretur til sykehus.
Hva er mest korrekte vurdering med tiltak?
A

Akutt moderat astmaanfall. Tilkaller ambulanse som har surstoff og forstøverapparat med tanke
på akutt behandling og transport til sykehus.
Symptomer og funn forenelig med moderat astma anfall (ikke hypoksi, kan snakke). Riktig
behandling er intensiv behandling med beta 2 agonist som aerosol i høye doser (4-10 doser, 5
pust per dose, kan gjentas etter 20-30 min), uavhengig av om hjemme eller på legevakt/
akuttmottak. Forstøver er nødvendig kun hvis surstoffbehov/andre årsaker til at aerosol ikke lar
seg applisere. Neste skritt er systemiske steroider. Inhalasjonssteroider har ikke plass i
akuttbehandlingen.
B Akutt alvorlig astmaanfall. Tilkaller ambulanse, evt helikopter som har surstoff og forstøverapparat
med tanke på akutt behandling og transport til sykehus.
Symptomer og funn forenelig med moderat astma anfall (ikke hypoksi, kan snakke). Riktig
behandling er intensiv behandling med beta 2 agonist som aerosol i høye doser (4-10 doser, 5
pust per dose, til effekt, kan gjentas etter 20-30 min), uavhengig av om hjemme eller på legevakt/
akuttmottak. Forstøver er nødvendig kun hvis surstoffbehov/andre årsaker til at aerosol ikke lar
seg applisere. Neste skritt er systemiske steroider. Inhalasjonssteroider har ikke plass i
akuttbehandlingen.
C X Akutt moderat astmaanfall. Gir akuttbehandling i hjemmet med pasientens egne medikamenter.
Starter med 4-10 doser ventoline på kammer (5 pust per dose) til effekt, som kan gjentas etter
20-30 minutter. Avventer effekt mtp innleggelse/transportmåte.
Symptomer og funn forenelig med moderat astma anfall (ikke hypoksi, kan snakke). Riktig
behandling er intensiv behandling med beta 2 agonist som aerosol i høye doser (4-10 doser, 5
pust per dose, til effekt, kan gjentas etter 20-30min), uavhengig av om hjemme eller på legevakt/
akuttmottak. Forstøver er nødvendig kun hvis surstoffbehov/andre årsaker til at aerosol ikke lar
seg applisere. Neste skritt er systemiske steroider. Inhalasjonssteroider har ikke plass i
akuttbehandlingen.
D Akutt moderat astmaanfall. Gir akuttbehandling i hjemmet med pasientens egne medikamenter.
Starter med 2 doser ventoline på kammer (5 pust per dose) og deretter flutide dobbel dose på
kammer. Avventer effekt mtp innleggelse/transportmåte.
Symptomer og funn forenelig med moderat astma anfall (ikke hypoksi, kan snakke). Riktig
behandling er intensiv behandling med beta 2 agonist som aerosol i høye doser (4-10 doser, 5
pust per dose, til effekt, kan gjentas etter 20-30 min), uavhengig av om hjemme eller på legevakt/
akuttmottak. Forstøver er nødvendig kun hvis surstoffbehov/andre årsaker til at aerosol ikke lar
seg applisere. Neste skritt er systemiske steroider. Inhalasjonssteroider har ikke plass i
akuttbehandlingen.
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Ved mistanke om nyrestein tar man urinstix. Hvor stor andel av pasienter med nyrestein vil ha
mikroskopisk hematuri?
A

10 %
se riktig svar
B 70%
se riktig svar
C 50%
se riktig svar
D X 90%
Kun 10% har ikke mikroskopisk hematuri. Kan derfor være en hjelp i diagnostikken.
0000161137d869c4d1
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Utviklingen av MR-teknologien har ført til et paradigmeskifte i utredningen av forhøyet PSA. Hva er
fordelen med bruk av MR?
A
B
C
DX

Ved normal MR av prostatakjertelen trengs ingen videre oppfølging
MR prostata gir betydelig mindre stråledose enn ved bruk av CT og brukes derfor
Man har færre falsk positive funn på MR sammenlignet med ultralyd prostata
Ved tumorfunn på MR kan urologen målrette biopsering og derved reduseres overdiagnostisering
Det kan tas målrettede biopsier mot påviste lesjoner, noe som øker treffsikkerheten og påvisning
av mer aggressive svulster.
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Ved intratestikulære tumores skal man alltid utelukke testiscancer. Hvordan skal du som fastlege
håndtere en 35 år gammel mann med en 1cm rund tumor i epididymis? Den har ikke vokst, er
smertefri og han oppdaget den for 4 uker siden. Han er bekymret for at det er en kreftsvulst.
A

Etter skrotal palpasjon tar du biomarkører (AFP og HCG) og ved negativt svar gir du beroligende
beskjed.
B Da svulser i epididymis er vanskelig å skille fra dem i testis henvises han direkte til pakkeforløp
for testiscancer.
C X Du kompletterer klinisk undersøkelse med ultralyd skrotum og dersom denne ikke viser tegn til
patologi er det ikke nødvendig med videre undersøkelser.
Det er ekstremt uvanlig med maligne svulster i epididymis. De fleste tilstander kan avklares med
UL scrotum og her er spermatocele den mest sannsynlige diagnosen.
D Du tømmer cysten i lokalbedøvelse på fastlegekontoret da det mest sannsynlig er en benign
forandring.
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Hvilke av følgende medikamenter har virkningsmekanisme som medfører avslapning av glatt
muskulatur i prostata og urethra.
A

Finastride (5-alfareduktasehemmer)
blokker konvertering av testosteron til dihydrodrotestosteron
B Bikalutamid (antiandrogen)
binder seg til androgen reseptor uten å aktivere disse.
C Degarelix (GnRH-antagonist)
bindes kompetitivt og reversibelt til GnRH-reseptor i hypofysen.
D X Tamsulosin (alfablokker)
blokker glatt muskulatur.
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En 76 årig mann innlegges akutt om natten med sterke høyresidige flankesmerter og kvalme. Han er
blek, kaldsvett og har blodtrykk 86/70, puls 118, temperatur 40.
Ultralyd abdomen viser høyresidig hydronefrose og en 0.4 cm i diameter stein proximalt i høyre
ureter. Du starter med intravenøs antibiotika.
Hva er det neste som bør gjøres med denne pasienten?
A Innleggelse av høyresidig nefrostomi av erfaren røntgenlege dagen etter
B X Akutt innleggelse av pyelostomikateter i høyre nyrebekken
pasienten holder på at bli septisk, sikreste avlastning er akutt nefrostomi innleggelse.
C ESWL behandling innen 3 dager
D Akutt innleggelse av JJ stent høyre side
nefrostomi er den mest effektive måten å drenere nyrebekkenet på, har større diabeter enn JJstent. JJ-tent er ikke egnet dersom f.eks. det er mye puss og tyktflytende innhold, noe som kan
være tilfelle ved sepsis.
0000161137d869c4d1
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Du har som fastlege henvist en 80 år gammel tidligere frisk kvinne til CT abdomen pga diffuse
magesmerter. Det påvises divertikulitt som behandles adekvat. I tillegg finner man tilfeldig en 1,8 cm
stor tumor i hø nyres nedre pol. Du henviser pasienten til urologisk poliklinikk for videre
oppfølging. Hva vil urologen mest sannsynlig anbefale?
A

Pasienten anbefales UL med kontrast av nyren for å avklare om dette er en malign tumor eller en
cyste
Når tumor er påvist ved CT, 2 eller 3 fase med kontrast vil ikke UL tilføre noe mer info.
B Pasienten anbefales videre undersøkelse med MR nyrer for å avklare om dette er en malign
tumor eller ikke
MR er ikke bedre enn CT for å avklare om en tumor er malign eller ikke
C Pasienten blir anbefalt operasjon med reseksjon av tumor
Ikke så urimelig å tenke men det er høyst usikkert om man gjør noe godt for pasienten ved å
utsette henne for en potensiell risikabel operasjon. Små tilfeldig påviste nyretumores hos eldre
pasienter vil ofte ikke rekke å utgjøre noen trussen for pasienten siden de vokser langsomt i de
aller fleste tilfeller.Urologen vil nok ikke anbefale dette men pasientens ønsker vil bli tatt hensyn
til.
D X Pasienten anbefales å avvente situasjonen og tilbys poliklinisk oppfølging med UL kontroll om 6
måneder for å se om tumor endrer størrelse.
Dette er en fornuftig tilnærming og et passe kontrollintervall. UL er velegnet til kontroll av
tumorstørrelse. Pasienten må informeres godt og må også synes det er greit å leve med en liten
usikkerhet med tanke på eventuell senere operasjon om tumor vokser relativt mye. Evnt kan
biopsi av tumor vurderes.
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En 78 år gammel mann, tidligere helt frisk, kommer til deg som fastlege da han har fått problemer med
å late vannet. Han har hele livet hatt en fimose, men de siste måneden har han merket et sår på
forhuden som ikke har villet gro og det har blødd litt ved vannlatning. Du klarer ikke å trekke tilbake
forhuden, men ser en ulcurerende 1cm tumor og glans penis virker hard og knudrete. Hva skal du
gjøre?
A X Henvise pasienten til pakkeforløp for peniscancer til urologen.
Fimos og alder er risikofaktor for peniscancer. Palpasjonsfunn og sår som ikke gror er kreft og bør
henvises i pakkeforløp.
B Palpere lymfekjertlene i lyskene og gi pasienten en ny time i neste uke til biopsi av forandringen i
lokalbedøvelse.
C Ta prøve for Herpes simplex og sender pasienten for undersøkelse med cystoskopi
D Sende urin til dyrkning og starter antibiotika mot mistenkt hemoragisk cystitt.
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Nyretumorer påvises noen ganger tilfeldig ved CT undersøkelse som utredning av symptomer for
annen lidelse. Hvor stor andel av nyrecansere
blir oppdaget tilfeldig?
A

i 10-20% av tilfellene
nei
B i 40-50% av tilfellene
nei
C X i 60-70% av tilfellene
riktig
D i 70-80% av tilfellene
nei
0000161137d869c4d1
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Gleason graderingen er den viktigste prognostiske markør for å angi prostatakreftens aggressivitet.
Hva er riktig om Gleason graderingen?
A

Gleason gradering er en ny metode for å risikoklassifiere prostatakreft.
Gleason graderingen er kjent og brukt i over 60 år og er til tross for sin høye alder fortsatt det
viktigste prognostiske verktøyet.
B Gleason gradering er den eneste variabel som brukes for dele pasienter inn i lav, intermediær
eller høyrisiko gruppe.
Man bruker også klinisk stadium og PSA verdi.
C Når en patolog vurderer Gleason grad ser de på mitoser, perinevral infiltrasjon og kreftceller i
kjertelganger og lager en score fra 1-5.
Gleason score er en vurdering av cellenes vekstmåte og arkitektur.
D X Gleason score 7 har blitt oppdelt i ISUP grad gruppe 2 og 3.
Gleason score 7 ble oppdelt i Gleason 3+4 (ISUP grad 2) og Gleason 4+3 (ISUP grad 3), da dette
har prognostisk betydelse for sykdomsåterfall etter behandling.
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Mann 75 år gammel med kronisk nyresykdom, er i hemodialyse 3 ganger pr uke (mandag - onsdag fredag). Mangeårig hypertensjon og kjent moderat hjertesvikt.
Lørdag kveld var han på lutefisklag. Han oppsøker legevakt søndag kveld pga uttalt tungpust, klarer
nesten ikke å snakke. Blodprøver viser bl. a kalium på 6.7 og han forteller at han nærmest ikke har
diurese til vanlig.
Hvilke tiltak skal du gjøre?
A

Starte glukose og insulin infusjon samtidig med intravenøs furosemid
Glukose og insulin vil få ned kalium, men på ein anurisk pasient har furosemid svært dårlig effekt,
og glukoseinfusjon på en allerede overhydrert hjertesyk pasient øker risiko for lungeødem
B Starte glukose og insulin infusjon for å få kalium ned og observere til neste morgen da han skal
på dialyse
Dette vil få ned kalium initialt men stor fare for lungeødem, da han allerede sannsynlig er
betydelig overhydrert
C X Starte glukose og insulin infusjon og kontakte nyre bakvakt for akutt dialyse
Hos denne anuriske pasienten med overhydrering og hyperkalemi er det indisert med akutt
dialyse. Glukose og insulin vil få ned kalium i påvente av oppstart akutt dialyse.
D Starte høgdose furosemid intravenøst for å få ned kalium og trekke væske
Furosemid har svært liten effekt på anuriske pasientar, og dermed ingen effekt på hyperkalemi og
vil ikke avlaste pasienten for væske.
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Kvinne 75 år legges inn pga slapphet, kvalme og magesmerter. Hun har kronisk nyresykdom
stadium V og er i peritoneal dialyse (PD). Hun får hjelp av hjemmesykepleien til å kjøre PD-behandling
på natt.
Magemertene er moderate, lokalisert diffust i magen, og er ikke måltidsrelatert.
Ved innkomst; temp 37.5, CRP 100, lett blakka dialysat (dialysevæske som tappes ut). BT 105/65
Hvilke tiltak skal du sette iverksette?
A

Gi væske intravenøst og bestille gastroskopi
Det er tegn til infeksjon og det er ikke indikasjon for gastroskopi på dette stadiet.
B Ta blodkultur og urin dyrkning og avvente svaret
Det er klar mistanke om peritonitt og da er det viktig å få starta behandling så snart som mulig.
C Ta blodkultur og urin dyrkning og starte standard sepsisbehandling med intravenøs ampicillin og
gentamycin.
Det er klare tegn på peritonitt, som kan forklare tilstand og blodprøver. Ikke nødvendig med iv
sepsis regime, og bør helst unngå aminoglykosider.
D X Ta blodkultur, urin dyrkning og dialysat dyrkning og starte behandling for mulig peritonitt med
antibiotikaregime intraperitonealt
Rett alternativ, sterk mistanke om peritonitt og da kan man starte empirisk behandling mtp
peritonitt og det er adekvat opptak med intraperitoneal antibiotika.
0000161137d869c4d1
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Behandlingsmålet ved hypertensjon har variert mye over tid. Det bestemmes av den til enhver tid
tilgjengelige kunnskapen om risiko, behandlingsmulighet og risiko for bivirkninger/komplikasjoner.
Hva er det mest korrekte alternativet for behandlingsmålet basert på kontortrykk ihht de gjeldende
europeiske retningslinjene for hypertensjon?
A

<140/90 for alle
Alle skal under dette nivået, men pasienter <65 skal nå helt ned til 120-129, slik at dette er ikke
det mest korrekte alternativet
B X 120 - 129 /80 hos pasienter <65 år, 130-139 / 80 hos pasienter 65+
Dette er i hht til EHS / ECS guidelines som er det vi har undervist / anbefalt
C <140/90 hos pasienter <80år, <160/90 hos pasienter 80+
Dette er behandlings indikasjonene, ikke behandlingsmålet
D 120-129/80 for pasienter <65 år, 130-139/80 for pasienter 65-79 år, 140-149 / 90 for pasienter
80+
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Ikke-farmakologisk intervensjon skal startes hos alle pasienter med hypertensjon. De ulike tiltakene
har ulike effekter.
Hvilket alternativ er mest korrekt?
A

Fysisk trening er viktig for mange helseproblemer, og trening har en god og direkte effekt på
blodtrykket som kan forventes å synke ca 10-15 mmHg
for optimistisk, dessverre
B Vektreduksjon er det viktigste tiltaket hos overvektige pasienter, og man kan forvente at BT
synker med ca 2mmHg for hver kilo man går ned i vekt
Nei, for optimistisk, i snitt ca 1 mmHg per kg
C X Fysisk trening er viktig for mange helseproblemer, men den direkte effekten av trening på
blodtrykket er bare moderat (5 mmHg), dvs på samme nivå som effekten av saltreduksjon
Dette er riktig. Hos overvektige kan man samtidig oppnå en vektreduksjon som har en stor
tilleggseffekt, men dette er ikke nevnt her
D For stort saltinntak er ofte den utløsende faktor for hypertensjon, og en moderat reduksjon av
saltinntaket til ca 5 gr/d kan tilsvare effekten av ett BT medikament, dvs 10-15 mmHg reduksjon
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Kvinne (30år) har nettopp fått diagnostisert multiple (>10 i hvert nyre) cyster i begge nyrer som er
forstørret, og det er også enkelt cyster i leveren som ellers er normal. Hun er ellers helt frisk. Du
mistenker polycystisk nyresykdom, men det er jo her flere diagnostiske muligheter.
Hva er mest riktig å fortelle til denne kvinnen som er bekymret for hva dette betyr for henne?
A

Hun har Autosomal Dominant polycystisk nyresykdom som har langsom progresjon og neppe blir
noe problem for henne i fremtiden
ADPKD har varierende progresjonshastighet, vanskelig å si noe om prognose når hun er så ung,
man må bruke nyre/totalt cystevolum for å si noe om dette, eller følge nyrefunksjonen over mange
år. DVS kan ikke si noe sikkert for henne utifra de opplysningene som er gitt
B X Hun har Autosomal Dominant polycystisk nyresykdom som hun har 50% sjanse til å bringe videre
til sine barn og hun har ca 50% sjanse til å havne i dialyse i løpet av livet
Riktig svar, alle andre er feil
C Hun har Autosomal Ressesiv polycystisk nyresykdom som har en alvorlig prognose med risiko for
nyre og leversvikt
ARPKD debuterer i småbarnealderen
D Hun har simple cyster i nyrene som er et normalt fenomen etterhvert som man blir eldre
Forventer maks 1-2 cyster hos en så ung person
0000161137d869c4d1
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En 70 år gammel kvinne kommer til legekontoret for kontroll. Hun har kjent kronisk nyresykdom og var
siste gang til kontroll på sykehuset for 3 mnd siden, neste kontroll er avtalt om 3 mnd fra nå. Hun har
alltid vært slank og lett på foten, og har ikke vært mye syk utenom nyreproblemene. Hun forteller at
matlysten er blitt dårligere og hun har gått ned ca 5 kg ila de siste 3 mnd. Hun er oppe, steller huset og
går små turer og synes hun har det bra.
Hun bruker nå følgende medisiner: Lisinopril 20 mg x1 (høy dose ACEi), Amlodipin 5 mg x1 (middels
dose kalsiumblokker), Furix 250 mg x2 ( høy dose loop-diuretika), Renvela 800 mg 2t x3 til maten
(maks dose fosfat binder), Natron 500 mg x3 (middels dose bikarbonat tilskudd).
Blodprøvene viser (ref.omr. i parantes):
Hb 10.1 g/dl (12.5-15.5),
K 5.3 mM (3.5-4.5),
fosfat 2.6 mM (0.8-1.5),
bikarbonat 16 mM (22-26),
kreatinin 260 uM (50-90),
eGFR 15 ml/min/1.73m2
Hvilket av følgende behandlingsalternativer er mest korrekt for denne pasienten?
A

I tillegg til å fortsette med full dose fosfatbinder, må pasienten redusere inntaket av fosfatholdig
mat slik som kjøtt og fisk
B Pasienten må redusere inntaket av fosfatholdig mat (kjøtt og fisk) og i tillegg må Natrondosen
økes til full dose (1000mg x3) for å prøve å korrigere acidosen.
C X Pasienten må henvises til sykehuset i løpet av noen få dager for vurdering av om hun bør starte
dialyse
Pasienten er trolig uremisk: betydelig redusert matlyst slik at hun har gått ned 5 kg vekt. Hun har
ganske betydelig acidose og hyperfosfatemi til tross for rel adekvat medisinering. eGFR 15 er
trolig for høyt, pasienten er betydelig tynnere / har lavere muskelmasse enn en standard kvinne
på denne alderen. Trolig er målt GFR omkring 10, og da er det ikke uvanlig å ha uremiske
symptomer og da bør man nok starte dialyse.
D Fosfatnivået er høyt men akseptabelt, men pasienten må i tillegg starte med Lokelma som er en
ny og effektiv Kaliumbinder, for å senke K nivået til et mer akseptabelt nivå
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Det er godt kjent at NSAID preparater kan ha uheldige effekter mhp nyrefunksjonen.
Hvilket av følgende alternativer beskriver best de patofysiologiske mekanismene som forårsaker
redusert nyrefunksjon / akutt nyreskade?
A

NSAID fører til en kraftig dilatasjon av afferente arteriole slik at både trykk og flow inn i glomerulus
øker kraftig og dermed vil man få en kraftig økning av albumin filtrasjonen som igjen gir økt
inflammasjon i nyret
B X NSAID fører til en kontriksjon av afferente arteriole slik at perfusjonen av nyre reduseres med
opptil 30-40%
NSAID hemmer prostaglandin syntesen slik at man får mindre vasodilaterende effekt. Dette gir en
generell vasokonstriksjon som er spesielt problematisk for nyrene: medulla er dårlig perfundert i
forhold til oksygenbehovet allerede i normal situasjonen. NSAID kan gi både en prerenal akutt
nyreskade og en akutt tubulær nekrose.
C Hvis man kombinerer NSAID og ACE hemmere vil man få en svært kraftig dilatasjon av efferente
arteriole slik at intraglomerulært trykk faller kraftig mens nyrets blodgjennomstrømning forblir
relativt uendret. Denne hemodynamiske effekten vil føre til kraftig økt s-kreatinin, men
tubulucellene skades ikke direkte.
D NSAID fører til en konstriksjon av efferente arteriole slik at intraglomerulært trykk stiger og skader
nyret
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En 30 år gammel mann oppsøker fastlegen pga. nytilkomne ødemer i begge underekstremiteter og
poser under øynene. Blodtrykk 145/95 mmHg. Ingen andre organfunn. Han er frisk fra tidligere og
bruker ingen medikamenter.
Lab.:
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Analyse

Resultat

Referanseområde

Kreatinin

56 µmol/l

60-105

Albumin

18

36-48

Urinstix

Albumin 4+, ellers negativ

negativ

Urin-albumin/kreatinn ratio

467 mg/mmol

<3

Hva vil gi det sikreste svaret på hva pasienten feiler?
A CT-nyrer
B Ultralyd av nyrer og urinveier
C X Nyrebiopsi
Han har nefrotisk syndrom, bare nyrebiopsi vil gi endelig diagnose.
D Urin mikroskopi
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En 66 år gammel kvinne med overvekt, gjennomgått hjerteinfarkt og type 2 diabetes behandles med
acetylsalisylsyre, statin og metformin. Hun kommer til årlig diabeteskontroll hos fastlegen. BT 150/85, p
60. BMI 33. Øvrig klinisk undersøkelse normal.
Lab:
verdi

Referanseområde

HbA1c

52 mmol/mol

20-40

Kreatinin

99 µmol/l

45 – 90

eGFR

55 ml/minutt

> 90

Urin albumin/kreatinin ratio
Hvilket tiltak er viktigst?

175 mg/mmol

<3

A Seponere metformin grunnet nedsatt nyrefunksjon
B Behandle blodtrykket med duo-behandling med ACE-hemmer og AT2-blokker
C X Behandle blodtrykket med en ACE-hemmer eller en AT2-blokker
Siden pasienten har albuminuri og det er høyt blodtrykk, bør man starte behandling med ACEhemmer eller ATII-blokker, både som nyrebevarende behandling og for å redusere
kardiovaskulær risiko. Det er ingen indikasjon for/ikke anbefalt å kombinere ACE-hemmer og
ARB. Metformin kan kontinueres til GFR 30, men må dosetilpasses. Mål HbA1c er rundt 53, ved
betydelig komorbiditet 53-64
D Bedre blodsukkerkontroll
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Du er fastlegevikar og skal ta i mot en type 1 diabetiker til årlig kontroll. Etter retningslinjene skal du
måle albuminutskillelse i urinen. Hvordan gjøres dette riktig, og hvorfor?
A X Måle ratio mellom albumin målt i urin og kreatinin målt i urin. Kreatininutskillelsen i urin er
noenlunde konstant per døgn. Ved å bruke ratio vil man korrigere for grad av fortynning/
konsentrasjon i urinen.
Korrekt. Kreatininutskillelsen er noenlunde konstant per tidsenhet, også ved nedsatt GFR.
B Måle ratio mellom albumin målt i urin og kreatinin målt i serum. Ved å bruke ratio vil man korrigere
for variasjon/fall i GFR.
C Det er tilstrekkelig å måle albumin i urin, men målingen må gjentas. Pasienten vil være sin egen
kontroll.
D Måle ratio mellom albumin målt i urin og kreatinin målt i urin. Kreatininutskillelsen i urin avtar med
avtagende GFR. Man får derfor økende verdi ettersom GFR faller.
0000161137d869c4d1

-15-

42
I hvilke situasjoner bør man ikke benytte ordinære kriterier basert på resultatet for glykert hemoglobin
(HbA1c) for å stille diagnosen diabetes mellitus?
A

når pasienten bruker p-piller
det er ok
B når prøven er tatt ikke-fastende
det er ok
C X når pasienten har jernmangel
ja, påvirker erytrocyttomsetningen
D ved fastende glukose< 7.0 mmol/L
hba1c kan likevel benyttes
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Hvilken av følgende analytter i plasma/serum benyttes som kreftmarkør ved oppfølging av pasienter
behandlet for differensiert tyreoideacancer?
A X Tyreoglobulin
ja, den kan stige ved residiv
B Transtyretin (prealbumin)
nei, den benyttes ikke. Dette er et transportprotein for T4 og T3 i blodet
C Tyroksinbindende globulin (TBG)
nei, den benyttes ikke. Dette er et transportprotein for T4 og T3 i blodet
D Antistoff mot tyreoglobulin (anti-Tg)
nei, denne benyttes ikke direkte, men måles sammen med TG for å avklare evt analytisk
interferens
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En mann på 41 år har hatt type 1 diabetes i 3 år. Han bruker insulin i multiinjeksjonsregime, med
langsomtvirkende insulinanalog som settes 1 gang daglig, Lantus 26 E x 1. I tillegg bruker han
hurtigvirkende insulin, NovoRapid, 3-5 E før måltider. Han har hypoglykemi et par ganger pr døgn,
hyppigst tidlig morgen og når han skal reise hjem fra jobb. HbA1c er 68 mmol/mol. Egenmålt
blodsukker før frokost har siste uka vært 3,2-5,6 mmol/l og 4,0-8,4 mmol/l før middag, 10,4-17,3 mmol/
l målt 2 timer etter middag og 9,2-15,1 mmol/l ved leggetid.
Hvilke anbefalinger vi du gi om insulindoseringen?
A Han bør øke insulindosene generelt, både Lantus og NovoRapid
B X Han bør redusere Lantusdosen og øke dosene NovoRapid før måltider
Han har hypoglykemi før frokost og før middag, og trenger derfor mindre langsomtvirkende
insulin. Han har høyt blodsukker etter middag og før leggetid, og sannsynligvis etter måltider
generelt siden gj.snittlig glukosenivå er for høyt (høy HbA1c), og bør dermed øke måltidsdosene
hurtigvirkende insulin for å unngå dette.
C Han bør skifte ut Lantus med ultralangsomtvirkende insulinanalog, Tresiba, som gir færre
hypoglykemier
D Han bør redusere dosene NovoRapid, spesielt før kveldsmat
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En kvinne (64 år) har følt seg økende trøtt og sliten de siste 1-2 år. Hun bruker ingen faste medisiner.
Hun hadde influensalignende sykdom for 2 uker siden med feber i 4-5 dager og har ikke helt kommet
seg i form siden da. Hun oppsøker deg som fastlege, som måler BT 115/65 og puls 56. Orienterende
blodprøver viser TSH 2,4 mIE/L (0,24-4,2) og fritt T4 9,3 pmol/l (11,6-19,1). Du supplerer med antiTPO som er lett forhøyet 235 (ref. <35 IU/ml). Hva gjør du?
A

Starter behandling med Levaxin
Ikke riktig. Øvrige hypofysehormoner bør vurderes først, og spesielt må kortisolmangel utelukkes.
Ved bekreftet hypofysesvikt bør pasienten henvises endokrinologisk avdeling for videre utredning
og behandling.
B Rekvirerer ultralyd av gl. tyreoidea for å bekrefte diagnosen Hashimotos tyreoiditt
Ikke riktig. Prøvene er ikke forenlig med primær hypotyreose, da TSH ikke er forhøyet. Uansett er
ultralyd ikke indisert ved hypotyreose (primær eller sekundær), men aktuelt kun ved palpable
knuter.
C X Tar blodprøver neste morgen for analyse av FSH, LH, prolaktin, IGF-1 og kortisol.
Riktig. Klinikk og prøver er forenlig med sekundær hypotyreose. Annen sykdom inkl infeksjon kan
føre til endringer i tyreoideahormonverdier, men pasienten har hatt symptomer i lengre tid slik at
det her er mulig at hun har sekundær hypotyreose. Det er i så fall viktig å avklare om det
foreligger svikt i andre hypofyseakser, spesielt kortisolaksen. Dersom hun også har sekundær
binyrebarksvikt med kortisolmangel, bør substitusjon med kortisol startes før substitusjon med
Levaxin. Dette fordi tyreoideahormonsubstitusjon vil øke behovet for kortisol, noe som kan føre til
akutt binyrebarkkrise. En bør også henvise til endokrinologisk avdeling og vurdere MR hypofyse,
spesielt dersom øvrige hypofysehormoner er unormale.
D Rekvirerer tyreoideascintigrafi for å bekrefte diagnosen hypotyreose etter tyreoiditt
Ikke riktig. Prøvene er ikke forenlig med primær hypotyreose, da TSH ikke er forhøyet. Uansett er
scintigrafi ikke indisert ved hypotyreose, kun ved utredning av TRAS-negativ primær
hypertyreose.
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25 år gammel tidligere frisk mann (opprinnelig vekt 75 kg, høyde 175 cm) innlegges etter en tids
vekttap (3-4 kg) og de siste dagene redusert allmenntilstand. Lett dehydrert ved innkomst. Våken. Pglukose 20,5 mmol/l (ref. 4,2 - 6,3 mmol/L), pH 7,27 (ref. 7,35 - 7,45), s-bikarbonat 16 mmol/l (ref. 21 27), anion gap 17 mmol/l (ref. < 11), p-laktat 1,9 mmol/l (0,5 - 2,2 mmol/L), p-etanol <2,2 mmol/L
(tilsv. <0,09 promille). Hva er den mest sannsynlige diagnosen?
A

Etanolintoksikasjon
Etanolintoksikasjon. Ikke det mest korrekte svaret. Høyt anion gap acidose kan sees ved
alkoholintoksikasjon men pasienten har ikke forhøyet pl-etanol, og inntak av annen toksisk
alkohol er lite sannsynlig
B X Diabetisk ketoacidose
Diabetisk ketoacidose (DKA). Riktig svar. Han har nyoppdaget (overveiende sannsynlig type 1
diabetes) med mild diabetisk ketoacidose. Ved mild ketoacidose er blodsukker (BS) > 14 mmol/l,
pH 7.25-7.30, bikarbonat 15-18 mmol/l. Ved DKA er anion gap forhøyet.
C Laktacidose
Laktacidose. Ikke riktig. Serum laktat er normalt. Anion gap er forhøyet ved laktacidose.
D Hyperosmolært hyperglykemisk non-ketotisk tilstand
Hyperosmolært hyperglykemisk non-ketotisk tilstand. Ikke riktig. Denne tilstanden opptrer helst
hos eldre pasienter med type 2 diabetes, og denne pasienten har overveiende sannsynlig type 1
diabetes (ung, slank, vekttap og lett redusert allmentilstand). Ved non-ketotisk hyperosmolær
tilstand er BS oftest > 34 mmol/l, pH > 7.30 (og s- bikarbonat > 15mmol/l). Høyt anion gap er ikke
vanligvis ikke sett ved denne tilstanden.
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En mann på 68 år er undersøkt av øyelege grunnet oppfølging av glaukom. Øyelege finner tilkommet
bitemporalt synsfeltutfall, og henviser til MR caput som påviser et stort hypofyseadenom på 35 mm
(største diameter). Hva prioriterer du å gjøre først?
A

Henvise nevrokirurgisk avdeling for transsphenoidal hypofysekirurgi som øyeblikkelig hjelp
Ikke mest riktig. Dersom hypofyseadenomet er et prolaktinom, skal det ikke utføres
hypofysekirurgi
B Henvise endokrinologisk avdeling med pakkeforløp hypofysesvulst for rask utredning
Ikke mest riktig. Pasienten skal henvises endokrinologisk avdeling, men det er ikke pakkeforløp
for disse benigne svulstene. Uansett vil en få raskest avklaring dersom henvisende lege sikrer at
blodprøve for analyse av prolaktin tas så raskt som mulig. Slik kan pasienten snarest tilbys
korrekt behandling.
C Henvise til MR hypofyse for bedre kartlegging av tumor før videre henvisning
Ikke mest riktig. Det kan være aktuelt å gjøre en dedikert MR hypofyse, men mest avgjørende er
det å avklare om det skal gjøres rask hypofysekirurgi eller ikke.
D X Tar blodprøve for analyse av s/p-prolaktin og henviser samtidig til endokrinologisk avdeling
Riktig svar. Det er avgjørende å vite om adenomet er et prolaktinom. Dette siden prolaktinomer,
også ved synsfeltutfall, skal behandles medikamentelt og ikke med hypofysekirurgi.
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En 39 år gammel mann har anfallsvise symptomer med svetting, hjertebank og svimmelhet av ca et
års varighet. Han har vært behandlet for hypertensjon i et halvt år, men effekten har vært moderat.
Han er normalvektig og tidligere røyker. Rutineprøver viser blant annet normal S-kreatinin og S-kalium
på 4,5 mmol/L (3,5-5,0).
hva er den mest sannsynlige diagnosen?
A X Feokromocytom
anfallsvise symptomer og behandlingsresistent hypertensjoner typisk for feokromocytom
B Cushings syndrom
C Akromegali
D Primær hyperaldosteronisme
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En mann på 77 år innlegges med et lite hjerteinfarkt. Han får utført PCI og anses deretter fullt
revaskularisert. Normal nyrefunksjon ved utreise, estimert GFR 87. Han har ingen kjent diabetes fra
tidligere, men under innleggelsen påvises forhøyet HbA1c 86 mmol/mol (diabetes >48 mmol/mol) og
ikke-fastende glukose 19,6 mmol/l , forenlig med diabetes. C-peptid 1,4 nmol/l ved hyperglykemi og
negative autoantistoff. BMI 29,3 kg/m2. Du gir råd om fysisk aktivitet og kosthold, men velger å gi
medikamentell behandling i tillegg. Hvilken medikamentell behandling starter du ved utskrivelse?
A
B

SGLT2-hemmer, som har dokumentert nytte ved hjertesykdom
Insulinbehandling med Insulatard morgen og kveld, på grunn av betydelig forhøyet blodsukker
(HbA1c >80 mmol/mol)
C X Metformin i langsomt opptrappende doser mot 2 g daglig
Metformin er førstevalg ved medikamentell behandling av type 2 diabetes når GFR >45. Både
SGLT2-hemmer og GLP1-analoger har dokumentert effekt i å redusere død og nye
hjertehendelser hos pasienter med type 2 diabetes og hjertesykdom, men som tilleggsbehandling
til Metformin.
D GLP-1-analog, som har dokumentert nytte ved hjertesykdom
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I forbindelse med en diabeteskontroll måler du flere blodtrykk på 150/100. Urin-albumin-kreatin ratio
(u-ACR) er forhøyet på 10 mg/mmol (ref.<3 mg/mmol)- forenlig med albuminuri. Du får samme svar i
bekreftende test. Hva slags behandling er aktuell?
A

Loop-diuretikum
D) Feil. Loop-diuretikum er ikke 1.valg ved blodtrykksbehandling og er kun indisert dersom det
foreligger ødemer.
B Betablokker
Feil. Betablokker er vanligvis ikke 1.valg ved blodtrykksbehandling.
C X ACE-hemmer/angiotensin 2 reseptorantagonist
Riktig. ACE-hemmer/angiotensin 2 reseptorantagonist anbefales hos pasienter med hypertensjon
og albuminuri, da dette forebygger videre utvikling av albuminuri.
D Ingen behandling
Feil. Det er her indisert med oppstart blodtrykksbehandling
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En kvinne (69 år) er innlagt ved medisinsk avdeling på grunn av pneumoni. Hun har i noen år vært
behandlet med kalsiumblokker på grunn av hypertensjon. Det viser seg at hun har vært i redusert allm.
tilstand i lengre tid, og hun har gått ned 7 kg i vekt siste år. Hun har moderate deklive ødemer, og har
fått furosemid (loop-diuretikum) i tillegg til antibiotikabehandling.
Det tas orienterende blodprøver, som blant annet viser TSH 2,8 mIE/L. (0,24-4,2) og fritt T4 25,6 pmol/l
(13,5-21,2). Hva er mest sannsynlige årsak til disse verdiene?
A X Falsk forhøyet fT4 på grunn av interferens i analysen
Korrekt. Fritt T4 måles i enheten pmol/l, dvs svært lave konsentrasjoner. Det er relativt vanlig med
falsk positive resultater, noe som kan skyldes blant annet heterofile antistoff i blod eller
medikamenter (eks alle varianter av heparin, loop-diuretika, antipsykotika), som fører til
interferens. Det er også mulig med genetisk endret albumin som påvirker affiniteten mellom T4 og
albumin in vitro, noe som også er vanligere enn TSH-produserende hypofyseadenomer.
B Graves sykdom
Ikke riktig. TSH er ikke lav/supprimert.
C Toksisk multiknutestruma i gl. tyreoidea
Ikke riktig. TSH er ikke lav/supprimert.
D TSH-produserende hypofyseadenom
Ikke mest riktig. Ved TSH-produserende hypofyseadenom kan en ha slike prøvesvar selv om
TSH vanligvis er over i øvre del av ref.området, men denne tilstanden er meget sjelden.
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Kvinne 65 år har fått påvist hyperkalsemi og høy PTH, forenlig med primær hyperparatyreoidisme.
Hvilket av disse medikamentene kan gi et tilsvarende biokjemisk bilde?
A

tiazid-diuretica
øker kalsiumreabsorpsjon i nyre, noe som kan resultere i hyperkalsemi og supprimert PTH
B Vitamin A-preparater
C Glukokortikoider
D X litium
Litium kan medføre økning av kalsiums set-point for PTH suppresjon. Dette vil kunne indusere
paratyreoidea-hyperplasia, høy PTH og kalsium
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72 år gammel kvinne med pneumokokksepsis. Hun behandles for hypotyreose med Levaxin 75 ug
daglig. Ellers frisk, normal nyrefunksjon, stoffskifteprøver i ønsket område hos fastlege for to måneder
siden. Nye stoffskifteprøver blir tatt under oppholdet. Disse viser fritt tyroksin (FT4) 16,9 pmol/L
(referanseområde 11,6 - 19,1 pmol/L) og tyreoideastimulerende hormon (TSH) 0,95 mIE/l
(referanseområde 0,24 - 3,78 mIE/L). Det blir av vakthavende lege foreslått å supplere med
undersøkelse av revers trijodtyronin (revers T3). Er dette en god idé?
A

Ja, det er en god ide fordi nivået av revers T3 kan indikere om hun er oversubstituert med
Levaxin.
Feil svar. Revers T3 øker hos pasienter med kritisk sykdom (fortrinnsvis hos de som har
egenproduksjon av stoffskiftehormon, hvilket denne pasienten sannsynligvis ikke har, eller kun i
liten grad). Revers T3 har ingen biologisk aktivitet, og nivået av revers T3 vil ikke kunne gi
tilleggsinformasjon. Pasientens stoffskifteprøver er også i det ønskede område, og tyder på at
substitusjonsdosen er passende.
B
Ja, det det er en god ide fordi nivået av revers T3 kan indikere om hun er undersubstituert med
Levaxin.
Feil svar. Revers T3 øker hos pasienter med kritisk sykdom (fortrinnsvis hos de som har
egenproduksjon av stoffskiftehormon, hvilket denne pasienten sannsynligvis ikke har, eller kun i
liten grad). Revers T3 har ingen biologisk aktivitet, og nivået av revers T3 vil ikke kunne gi
tilleggsinformasjon. Pasientens stoffskifteprøver er også i det ønskede område, og tyder på at
substitusjonsdosen er passende
C X Nei, det er en dårlig ide fordi revers T3 ikke har biologisk aktivitet.
Riktig svar. Revers T3 har ikke biologisk aktivitet, og nivået av revers T3 vil ikke gi nyttig
informasjon hos denne pasienten, men kan tvert imot være forvirrende.
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En 53 år gammel kvinne ble utredet pga en kul på halsen. Etter undersøkelse hos endokrinkirurg ble
det konkludert med at hun har struma, og hun ble beroliget. Stoffskiftet er normalt. Det er ikke funnet
tegn til kreft. Hun har ingen plager på halsen, men ble bekymret da hun oppdaget kulen.
Er det nødvendig med behandling etter oppfølging av denne kvinnen? Hvorfor/hvorfor ikke?
A

Hun bør følges opp med årlige kontroller. Begrunnelsen for det er at selvom det ikke er funnet
malignitet nå, kan det utvikles kreft etterhvert.
Feil svar. Det er ikke nødvendig med kontroll eller behandling før hun evt får plager. Hun har ikke
økt risiko for å utvikle kreft. Hun informeres om å kontakte sin fastlege hvis hun får plager.
B Pasienten bør opereres selvom hun ikke har plager nå. Begrunnelsen for det er at struma ofte
vokser, og hun vil sannsynligvis få plager etterhvert.
Feil svar. Det er ikke nødvendig med kontroll eller behandling før hun evt får plager. Det skal ikke
opereres for å unngå plaget som kanskje aldri kommer. Hun informeres om å kontakte sin
fastlege hvis hun får plager.
C X Det er ikke nødvendig med behandling eller kontroll. Begrunnelsen for det er at hun har ingen
plager og det er ikke funnet tegn til malignitet.
Riktig svar. Det er ikke nødvendig med kontroll eller behandling før hun evt får plager. Det skal
ikke opereres for å unngå plaget som kanskje aldri kommer. Hun har ikke økt risiko for å utvikle
kreft. Hun informeres om å kontakte sin fastlege hvis hun får plager.
D Hun bør starte med Levaxin selvom hun har et normalt stoffskifte. Begrunnelsen for det er at
Levaxin vil forebygge videre vekst i kjertelen.
Feil svar. Hun skal ikke begynne med Levaxin når stoffskiftet er normalt. Levaxin vil ikke hindre
vekst i kjertelen.
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Det er påvist primær hyperparathyroidisme hos en mann på 55 år. Fra tidligere har han migrene og
hypothyreose. I tillegg har han i mange år vært plaget med ryggen pga et prolaps. Det siste året har
han hatt nyresteinsanfall 2 ganger, og det er påvist osteoporose. Han har PTH på 12,5 og totalkalisum
på 2,7.
Det er funnet indikasjon for operasjon. Hvordan begrunnes operasjonsindikasjonen for denne
pasienten?
A

Påvist primær hyperparathyroidisme i kombinasjon med migrene og hypothyreose gir indikasjon
for operasjon.
Feil svar. Hypothyreose og migrene er ikke relevant for operesjonsindikasjonen
B Påvist primær hyperparathyroidisme i kombinasjon med prolaps i ryggen og osteoporose gir
indikasjon for operasjon.
Feil svar. Osteoporose er relevant, men prolaps i ryggen er ikke relevant for
operesjonsindikasjonen
C X Påvist primær hyperparathyroidisme i kombinasjon med nyrestein og osteoporose gir indikasjon
for operasjon.
Riktig svar. Osteopeni/osteoporose og nyrestein er av de vanligste komplikasjonene av primær
hyperparathyroidisme.
D Påvist primær hyperparathyroidisme i kombinasjon med hypothyreose og osteoporose gir
indikasjon for operasjon.
Feil svar. Osteoporose er relevant, men hypothyreose er ikke relevant for operesjonsindikasjonen
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En 53 år gammel kvinne har bestilt time hos deg som fastlege for å få en klinisk kontroll etter at hun
har vært gjennom behandling for brystkreft. Hun er operert med brystbevarende kirurgi og
vaktpostdiagnostikk. Etter det fikk hun strålebehandling mot brystet. Nå bruker hun en
aromatasehemmer og calcigran forte, og i tillegg får hun zoledronsyre 2 ganger i året. Det er 3 år siden
hun ble operert. De 2 første årene gikk hun til kontroll på sykehuset.
Hvordan skal pasienten nå følges opp?
A

Hun skal til undersøkelse hos fastlegen sin og til mammografi en gang i året til det har gått 10 år
etter operasjonen. Fastlege skal undersøke begge bryst og regionale glandelstasjoner, og i tillegg
kontrollere spesifikke tumormarkører ved blodprøve.
Feil svar. Klinisk undersøkelse og mammografi er riktig, og er også med i alle svaralternativene.
Undersøkelser utover det er kun nødvendig på medisinsk indikasjon. Det finnes noen
tumormarkører som kan være nyttig hos enkelte pasienter, men ingen spesifikke prøver som er til
hjelp for å fange opp residiv av brystkreft. Blodprøver er ikke en del av rutinekontrollopplegget
etter brystkreft, men man kan gjerne være obs på at disse pasientene har en økt risiko for
hypothyreose.
B X Hun skal til undersøkelse hos fastlegen sin og til mammografi en gang i året til det har gått 10 år
etter operasjonen. Fastlege skal undersøke begge bryst og regionale glandelstasjoner.
Undersøkelser utover det er kun nødvendig på medisinsk indikasjon.
Riktig svar. Klinsik undersøkelse og mammografi en gang i året i 10 år er den vanlige
anbefalingen etter gjennomgått brystkreft. Hvis noe skal gjøres i tillegg, skal det brukes medisinsk
skjønn. Hvis pasienten presenterer symptomer eller tegn som kan gi mistanke om residiv eller
annen sykdom, skal man ta konskvens av det.
C Hun skal til undersøkelse hos fastlegen sin en gang i året i 10 år etter operasjonen der fastlege
skal undersøke begge bryst og regionale glandelstasjoner. I tillegg skal hun til mammografi i
screnningprogrammet hvert andre år.
Feil svar. Klinisk undersøkelse og mammografi er riktig, og er også med i alle svaralternativene.
Men det er viktig med årlig mammografi siden dette er en pasientgruppe med større risiko for ny
brystkreft i tillegg til residiv av gjennomgått sykdom. De anbefales derfor årlig mammografi, ikke
annenhvert år som i screeningprogrammet.
D Hun skal til undersøkelse hos fastlegen sin og til mammografi en gang i året til det har gått 10 år
etter operasjonen. Fastlege skal undersøke begge bryst og regionale glandelstasjoner. I tillegg
skal hun henvises til ultralyd av lever og røntgen av lungene.
Feil svar. Klinisk undersøkelse og mammografi er riktig, og er også med i alle svaralternativene.
Undersøkelser utover det er kun nødvendig på medisinsk indikasjon. Det er mange år siden man
gjorde UL av lever og/eller røntgen thorax som rutine. I denne sammenhengen ville det blitt
unødvendige ekstraundersøkelser uten nytte.
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En 63 år gammel kvinne har oppsøkt deg som fastlege etter at hun for få dager siden merket en
inndragning i det ene brystet. Hun oppdaget det da hun løftet armene over hodet mens hun stod foran
speilet på badet. Hun har ikke merket andre endringer. Pasienten har deltatt i det nasjonale
mammografiprogrammet, og var sist til mammografi for ca. ett år siden.
Hva er riktig å gjøre nå, og hva er resonnementet bak?
A X Etter klinisk undersøkelse bør hun henvises til mammografi siden inndragningen kan være et
symptom på brystkreft.
Riktig svar. Det er sterk mistanke om brystkreft når nyoppstått inndragning. Ofte er det da også
palpabel tumor, men ikke nødvendigvis. Pasienten må utredes.
B Siden hun var til mammografi for et år siden, er det ikke nødvendig med videre undersøkelse nå.
Feil svar. Det er ikke sjelden at brystkreft oppdages mellom screeningrundene, såkalt
intervallcancer. Hun bør henvises videre for mammografi og evt videre utredning.
C Inndragninger som dette er vanlig i brystet, og det krever ingen utredning siden det ikke har
klinisk betydning.
Feil svar. Riktignok er det ikke så uvanlig med inndragning, men det gir mistanke om brystkreft.
D Pasienten bør behandles med antibiotika siden inndragningen kan være et symptom på infeksjon
i brystet.
Feil svar. Her er det ikke mistanke om infeksjon.
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Når man bestiller MR-undersøkelser blir man bedt om å fylle ut en sjekkliste for kontraindikasjoner og
sikkerhet ved MR. Man spørres bl.a. om nyresvikt, og hvis man svarer ja må man oppgi eGFR. Hvorfor
er nyrefunksjonen viktig?
A

MR-kontrastmidler doseres etter nyrefunksjon (høyere dose nødvendig jo lavere nyrefunksjon).
Stemmer ikke.
B MR-kontrastmidler er nyretoksiske og bør om mulig unngås ved nyresvikt
Dette gjelder iodholdig røntgenkontrast, og ikke MR-kontrast.
C Man må forbehandle med i.v. væske hvis eGFR er under 30
Dette gjelder iodholdig røntgenkontrast, og ikke MR-kontrast.
D X MR-kontrastmidler er assosiert med senskader hos pasienter med alvorlig nyresvikt
Hos pasienter med alvorlig nyresvikt, særlig dialysepasienter, har det ved bruk av enkelte MRkontrastmidler vært sett Nefrogen Systemisk Fibrose, som er en alvorlig bindevevssykdom.
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Omsorgssvikt og barnemishandling er underrapportert og underdiagnostisert. Den viktigste oppgaven
for helsepersonell er å være bevisst på å mistenke mulig omsorgssvikt eller barnemishandling i
aktuelle saker. Ikke sjeldent kan også radiologen vere første personen som fatter mistanken på
bakgrunn av uoverenstemmelse mellom bildefunn og sjukehistorien.
Hvilket utsagn er riktig?
A

CT caput er aldri nødvendig ved mistanke om ikke-aksidentell hodeskade.
CT har større sensitivitet å påvise frakturer og fersker blødninger. Treng i de fleste tilfeller ikke
sedere barnet.
B MR caput, samt røntgen thorax/abdomen avdekker de aller fleste påførte skader.
MR caput taes ikke som primværvalg og sjeldent akutt (dersom ikke annet i klinikken tilsier at
dette må gjøres raskt).
Røtngen thorax / abdomen er inadekvate modaliteter ved utrednign av suspekte frakturer.
C X Røntgen totalskjelett er førstevalg ved utredning av mistenkte frakturer ved barnemishandling.
Omfattende helkroppsrøntgen ("skeletal survey") er fortsatt "gullstandarden" ved fraktur utredning
ved mistanke om mishandling.
Scintigrafi har dog større sensitivitet å påvise okkult skjelettskade.
D UL caput og UL abdomen er gode alternativ ved mistanke om påført indre organskade hos barn <
1 år.
UL er dessverre for operatøravhneging og kan aldri brukes til å avkrefte organskade.
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Det er individuelle variasjoner og avhengig av undersøkelsesprotokoll, men for noen aldersgrupper er
det vanligvis nødvendig med narkose for å utføre en vellykket MR undersøkelse?
Hvilken aldersgruppe er dette?
A
B
C
DX

0-10 år
0 - 6 år
3 mnd - 10 år
3 mnd - 6 år
Før 3 mnd kommer man som regel til målet med hurtige protokoller og søvndeprivert eller mett
barn. Etter 6 år (skolealder) klarer barnet som regel å samarbeide godt nok. Mellom disse alderne
er det ofte vanskelig å instruere de til å ligge rolig lenge nok.
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En 35 år gammel kvinne er gravid i uke 41 og på vei til fødeavdelingen for svangerskapskontroll. I
bilen merker hun at vannet går, dette har en grønnsvart farge. På sykehuset blir hun forløst ved sectio
umiddelbart. Barnet er cyanotisk og puster med en frekvens på 70/min, og blir umiddelbart overført til
intensivavdelingen. Det blir tatt rtg.thorax, se vedlagt bilde. De første dagene ble barnet blant annet
behandlet med assistert ventilasjon og tilførsel av oksygen. Barnet ble utskrevet etter 10 dager.
Hvilken diagnose er mest sannsynlig?
Case courtesy of Dr Jeremy Jones, Radiopaedia.org, rID: 23908
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A

Pneumothorax
Rtg.thorax viser ingen tegn til pneumothorax.
B Transient takypnea of the newborn
Transient takypnea of the newborn er vanligvis en mildere tilstand som sjeldent krever assistert
ventilasjon og stort sett er over innen noen få dager. Dessuten vil rtg.thorax i større grad vise
interstitelt ødem og evt.fortykkede interlobærspalter.
https://www.uptodate.com/contents/transient-tachypnea-of-the-newborn?source=
machineLearning&search=ttn&selectedTitle=1~35&sectionRank=2&anchor=H4#H4 - https://www.
uptodate.com/contents/transient-tachypnea-of-the-newborn?source=machineLearning&search=
ttn&selectedTitle=1~35&sectionRank=2&anchor=H4#H4
C Respiratorisk distress syndrom
Denne tilstanden ses aller hyppigst hos premature barn, og hovedkomponenten er
surfaktantmangel. Vår pasient har ikke fått surfaktant og er ikke prematur. I tillegg viser rtg.thorax
her hyperinflaterte lunger.
https://radiopaedia.org/articles/respiratory-distress-syndrome - https://radiopaedia.org/articles/
respiratory-distress-syndrome
https://www.uptodate.com/contents/pathophysiology-clinical-manifestations-and-diagnosis-ofrespiratory-distress-syndrome-in-the-newborn?source=search_result&search=
rds&selectedTitle=1~150 - https://www.uptodate.com/contents/pathophysiology-clinicalmanifestations-and-diagnosis-of-respiratory-distress-syndrome-in-the-newborn?source=
search_result&search=rds&selectedTitle=1~150
D X Mekoniumaspirasjon
Både det at svangerskapet er i uke 41 og at fostervannet er meknoiumfarget peker mot
mekoniumaspirasjon som sannsynlig årsak. Rtg.thorax viser lett hyperinflaterte lunger, samt
diffuse flekkvise infiltrater bilateralt, vel forenelig med mekoniumaspirasjon.
https://www.uptodate.com/contents/clinical-features-and-diagnosis-of-meconium-aspirationsyndrome?source=search_result&search=meconium%20aspiration%
20syndrome&selectedTitle=1~43
https://radiopaedia.org/cases/meconium-aspiration-11
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En gravid får ved rutine UL i uke 18 påvist at hennes jentefoster har en lettgradig, unilateral
hydronefrose (venstre nyrebekkens AP-diameter 5 mm). Dette har økt på lettgradig mot slutten av
svangerskapet (AP-diameter 8 mm).
Hvordan bør dette utredes etter fødselen?
A

UL urinveier mellom 1. og 4. levedøgn
Fysiologisk dehdyrering kan i mange tilfeller maskere en hydronefrose.
Unntak: Ved uttalt hydronefrose (f.eks. bilateral AP-diameter > 15-20 mm hos gutter) bør dette
kontrolleres tidleg, men på nytt med UL mellom 5. - 10. dag.
B Ingen behov for bildediagnostikk ved mild, unilateral hydronefrose.
Hydronefrose må utredes. Kan ikke ignorere et prenatalt bildefunn.
C Røntgen urografi
Ingen behov / indikasjon på det tidspunktet etter fødselen. Urografi sier noko om nyrefunksjon og
anatomien til samlesystemet. Taes gjerne etter noen måneder.
D X UL urinveier mellom 5. og 10. levedøgn
Generell veileder pediatri.
https://www.helsebiblioteket.no/pediatriveiledere?
menuitemkeylev1=5962&menuitemkeylev2=5972&key=144621
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Foreldrene til en 12 måneder gammel jente ble svært urolige da jenta like etter at de hadde lagt henne
fikk økende tungpust med tydelige pustelyder. De tok henne med til legevakten, hvor legevaktslegen
fant en afebril jente med takypne, takykardi og subcostale inndragninger. Jenta ble innlagt
barneavdelingen på nærmeste sykehus på grunn av en O2-metning på 91%.
På sykehuset ble det gjort rtg.thorax, se vedlagt bilde.
Hvilken tilstand har jenta mest sannsynlig?
Case courtesy of Dr Ian Bickle, Radiopaedia.org, rID: 46506
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A

Pneumoni
Dette er et helt normalt rtg.thorax, uten tegn til fortetninger, atelektaser, luftbronkogrammer eller
andre patologiske funn forenelige med pneumoni. Jenter er afebril, hvilket taler ytterligere imot
pneumoni.
B Akutt epiglotitt
Dette ses svært sjelden etter at vaksine mot HiB ble innført i barnevaksinasjonsprogrammet. Et
barn med HiB vil vanligvis ha svelgvansker og spyttflod.
http://www.lvh.no/symptomer_og_sykdommer/oevre_luftveier/strupe_larynks/akutt_epiglotitt
C Pneumothorax
Rtg.thorax er helt normalt uten tegn til patologi; heller ikke pneumothorax.
D X Akutt laryngitt
Dette er en svært vanlig tilstand mellom 1/2 – 5 års alder. Akutt laryngitt debuterer ofte like etter
leggetid. Dyspne og stridor er typiske symptomer. Det er også inndragninger, da barnet må
generere økt thoracal undertrykk for å dra luft gjennom de trange øvre luftveiene. Rtg.thorax er
helt normalt, hvilket det ofte er ved akutt laryngitt.
http://www.lvh.no/symptomer_og_sykdommer/oevre_luftveier/strupe_larynks/falsk_krupp
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Ved CT-undersøkelse av urinveier henviser man ofte til 3-fase-CT. Den første fasen er uten kontrast,
mens de resterende to fasene er med kontrast.
Hva er hovedgrunnen til fasen uten kontrast ved 3-fase-CT?
A

Optimalisere fremstilling av parenkymatøse organer
Prekontrastserie gir ikke bedret fremstilling av parenkymatøse organer utover
kontrastladningsmønster i eventuelle lesjoner.
B «Baseline» for senere vurdering av eventuelle konkrementer
Det er ikke behov for egen kontrastfri fase for "baseline" for senere vurdering
C Fremstilling av eventuelle forkalkninger
Forkalkninger ses også godt på bilder i parenkymatøs fase (kan bli "blendet ut" av kontrast i
ekskresjonsfase).
D X Vurdere kontrastladning i eventuelle lesjoner
Hensikten med prekontrastfase er å se etter signifikant endring i attenuasjon i en evt. lesjon før og
etter kontrast som et mål på vaskularisering.
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Et særtrekk ved barns skjelett er forekomst av såkalte inkomplette frakturer.
Hvilken av følgende fraktur-typer er ikke en slik fraktur?
A Greenstick fraktur
B Plastisk deformitet
C X Smiths fraktur
Dette er en komplett fraktur og ikke typisk for barn. Smiths fraktur er en distal radiusfraktur med
palmar feilvinkling, som også kalles også omvendt Colles fraktur.
D Buckle fraktur
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I akuttmottaket får du inn en 4 måneder gammel gutt som har kastet opp, og virker medtatt og
somnolent. Foreldrene som kommer med barnet virker noe påfallende, og sykehistorien er litt
vanskelig å få tak på. På grunn av uavklart tilstand med nedsatt bevissthet hos barnet velger du å
bestille en CT Caput som ø-hjelp.
Hvilke(t) bildefunn vil i denne situasjonen styrke mistanke om barnemishandling?
A Parenchymblødning i bakre skallegrop
B X Bilaterale subduralhematomer
Dette bildefunnet hos barn uten traume i sykehistorien bør vekke mistanke om barnemishandling
og lede til en målrettet utredning med tanke på dette
C Hydrocephalus
D Subependymale blødninger
0000161137d869c4d1
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En 83 år gammel kvinne som til vanlig bor på sykehjem blir lagt inn på sykehus grunnet redusert
allmenntilstand. Hun har fra tidligere en kjent grad av kronisk nyresykdom med eGFR i habitualtilstand
på 60 ml/min (referanse > 90 ml/min), siste eGFR tatt for 1 måned siden. Blodprøver nå viser fall i
nyrefunksjon til eGFR 27 ml/min. Hun oppgir å ha drukket lite væske siste tiden, og hun fremstår
klinisk dehydrert. Hun har ingen infeksjonstegn og urinstiks er normal. Overlege på sengepost mener
akutt på kronisk nyresvikt av prerenal årsak er mest sannsynlige, men ønsker med bildeundersøkelse
å undersøke mulighet for postrenal årsak.
Hvilken bildemodalitet bør du henvise til?
A X Ultralyd
Ved utelukkelse av postrenal årsak til nyresvikt vil man i praksis lete etter hydronefrose. Ultralyd
har god sensitivitet og spesifisitet for vurdering av hydronefrose, og undersøkelsen er relativt rask
å utføre med lite belastning for pasienten. Siden pre-test sannsynlighet for hydronefrose
sekundært til alvorlig bakenforliggende patologi er lav, er ultralyd å foretrekke. Ved funn av
hyronefrose uten avklart årsak ved UL kan man gå videre med annen bildemodalitet.
B CT uten kontrast
CT både uten og med kontrast vil fremstille hydronefrose. CT er derimot mer belastende for
pasienten og medfører stråledose (dog neglisjerbar risiko for stråleskader i denne aldersgruppen).
C
D

MR uten kontrast
MR brukes sjelden/aldri som førstelinjevurdering ved akutt nyresvikt.
CT med kontrast
CT både uten og med kontrast vil fremstille hydronefrose, der kontrastundersøkelse vil kunne
avdekke eventuelle bakenforliggende årsaker. CT er derimot mer belastende for pasienten og
medfører stråledose (dog neglisjerbar risiko for stråleskader i denne aldersgruppen). Redusert
nyrefunksjon med eGFR < 30 ml/min er en relativ kontraindikasjon for kontrastundersøkelse.
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Hvilket utsagn om serøse cystadenomer er riktig?
A X Serøse cystadenomer med atypi kalles borderline
Cystadenomer med atypi i epitelet kalles «borderline». Serøse svulster som vokser infiltrerende
kalles serøse karsinomer (lavgradig eller høygradig). De fleste serøse cystadenomer er cystiske
tumorer fylt med vanntynn væske. De er epiteliale svulster.
B Serøse cystadenomer er germinalcellesvulster
C Serøse cystadenomer er solide, og har gul snittflate
D Serøse cystadenomer vokser oftest infiltrerende
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Du er fastlege og får svar om at en pasient som du har henvist (kvinne, 60 år) har fått påvist hyperplasi
med atypi i endometriet (tidligere kalt kompleks hyperplasi med atypi).
Hvilket utsagn om diagnosen er riktig?
A Diagnosen er en seksuelt overførbar sykdom
B X Diagnosen medfører at pasienten må kontrolleres
Endometriehyperplasi med atypi (tidligere kalt kompleks hyperplasi med atypi) kan utvikle seg
videre til adenokarsinom, og pasienten må derfor kontrolleres. Det er sjelden hos ungdommer, og
det er ikke en seksuelt overførbar sykdom.
C Diagnosen forekommer ofte hos ungdommer
D Diagnosen er den samme som adenokarsinom
0000161137d869c4d1
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En 72 år gammel kvinne får påvist invasivt karsinom i det høyre brystet. Immunhistokjemisk
undersøkelse av vevssnitt fra hennes tumor var positive for østrogenreseptor.
Hvilken betydning har dette resultatet for pasienten?
A

Østrogenreseptor positive svulster er raskt voksende og prognosen er dårlig.
Feil svar. Østrogenreseptor positivitet er ikke en markør for vekstpotensial. Til dette bruker vi
proliferasjonsmarkøren Ki67.
B Tumoren er sannsynligvis lavt differensiert og resistent mot antiøstrogenbehandling.
Leveutsiktene for pasienten er dårlige.
Feil svar. Pasienter med hormonreseptor positive svulster har vanligvis bedre prognose
sammenlignet med de med hormonreseptor negative svulster. De kan også behandles med
antiøstrogene medikamenter (for eksempel tamoxifen) og dermed ytterligere forbedre prognosen.
C X Tumoren kan behandles med antiøstrogene medikamenter og pasienten har gode muligheter for
langtidsoverlevelse.
Riktig svar. Uttrykk av østrogenreseptorer i tumorcellene ved brystkreft er assosiert med relativt
lang overlevelse. Det er også mulig å behandle slike svulster med antiøstrogene medikamenter
(for eksempel tamoxifen) og dermed ytterligere forbedre prognosen.
D Tumoren er mest sannsynlig en sjelden subtype av brystkreft ofte assosiert med mutasjoner i
BRCA1-genet.
Feil svar. Østrogenreseptor positivitet er ikke assosiert med BRCA1 mutasjoner. BRCA1
assosierte svulster er ofte hormonreseptor negative.
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En 35 år gammel mann oppsøker lege pga. en kul i venstre testikkel. Testikkelen blir operert bort og
han blir diagnostisert med et seminom.
Hvilke celler oppstår denne svulsten fra?
A Fibroblaster
B
Sertoliceller
C X Germinalceller
Seminomer er germinalcellesvulster
D Leydigceller
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En mann på 80 år plages med hyppig vannlatning. Etter utredning blir han operert med transuretral
reseksjon av prostata. I følge patologirapporten foreligger godartet prostatahyperplasi.
Hvilke mikroskopiske forandringer forventer du i prostata ved denne diagnosen?
A Små prostatakjertler som ligger spredt i et sklerosert stroma
B X Høyt kjertelepitel omgitt av flate basale celler, hyperplastisk stroma
Det er hyperplasi både av kjertler og stroma. De basale cellene tyder på at det ikke er infiltrerende
vekst.
C Hypoplasi av fibromuskulært stroma og hyperplasi av kjertler
D Små kjertler kledd av enradet kubisk eller lavt sylindrisk epitel
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Du er nyansatt lege på barneavdelingen. En overlege forteller deg at det er påvist medfødte
misdannelser hos et barn. Ordet sekvens blir brukt i denne sammenhengen.
Hva betyr det?
A

Anomalier i flere organer pga. virusinfeksjon
Dette passer med malformasjonssyndrom
B Sammenpressing av et voksende foster
Dette passer med deformasjon
C Anomali forårsaket av kromosomavvik
Dette passer med malformasjonssyndrom
D X En kaskade av ulike anomalier
En sekvens starter med et avvik i et organ under organogenesen. Dette medfører sekundære
forandringer i andre organer. Pottersekvensen er et eksempel.
0000161137d869c4d1
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En kvinne på 60 år oppsøker lege på grunn av postmenopausal blødning. Pipelleprøve viser
endometrioid adenokarsinom. Hun blir senere operert med hysterektomi. I operasjonspreparatet blir
det ved den makroskopiske undersøkelsen bemerket myke områder i myometriet, som skiller seg fra
omliggende myometrium både i farge og konsistens. Den mikroskopiske undersøkelsen av disse
områdene beskrives slik:
I myometriet sees flere foci med enkeltliggende endometriekjertler omgitt av endometriestroma.
Hva er det disse forandringene mest sannsynlig representerer?
A X Adenomyose
Adenomyose er endometriekjertler omgitt av endometriestroma, i myometriet.
B Endometriehyperplasi
Endometriehyperplasi er lokalisert i endometriet
C Leiomyom
Leiomyomer består av glatte muskelceller.
D Myometrieinfiltrasjon
Når adenokarsinom oppstått i endometriet infiltrerer i myometriet, er ikke kjertlene ledsaget av
endometriestroma.
0000161137d869c4d1

75
Kanser i enkelte organer eller organsystemer er vanligere hos menn enn hos kvinner.
I hvilken av disse er forekomst av kanser klart høyest hos menn?
A

Kolon
Feil svar. For kolonkanser er M:F ratio 1.1
B X Urinveiene
Riktig svar. For kanser i urinveiene er M:F ratio 3.2
C Lunge
Feil svar. For lungekanser er M:F ratio 1.2
D Melanom i hud
Feil svar. For melanom er M:F ratio 1.1
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En 63 år gammel mann ble henvist til utredning på grunn av hematuri. Det ble tatt flere biopsier fra en
forandring i blæreslimhinnen (x200 og x400; (hematoxylin-erytrosin-safran (HES)).
Hvilken beskrivelse passer best med bildene?
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A

Biopsier fra urinblære med normalt urotel
Feil svar. Epitelet i bildene er ikke normalt. Kjernene i epitelcellene er større enn normalt, varierer
i størrelse og er store, hyperkromatiske.
B X Biopsier fra urinblære med carcinoma in situ
Riktig svar. Epitelet er fortsatt flat, men epitelcellene er atypiske med nuklei av varierende
størrelse, form og fargbarhet. Epitelet er ikke fortykket, men dette er ikke et krav for å stille
diagnosen.
C Biopsier fra urinblære med papillær urotelial neoplasme av usikkert malignitetspotensial
(PUNLMP)
Feil svar. Denne tumoren er ikke papillær.
D Biopsier fra urinblære med granulomatøs betennelse
Feil svar. Det er ingen granulomer. Lymfocyttene kan være tumorassosierte.
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Hvilken soppart ses kun som importsykdom i Norge?
A

Cryptococcus neoformans
Sjelden årsak til invasive infeksjoner, vanligvis hos immunsupprimerte. Innenlandssmitte
forekommer.
B Aspergillus fumigatus
Hyppigste årsak til invasiv muggsoppsykdom
C Trichophyton rubrum
Hyppigste årsak til dermatofytt hudinfeksjon.
D X Histoplasma capsulatum
Forekommer ikke endemisk i Norge/Skandinavia. Smitte kan skje ved opphold i lokaliserte
geografisk begrensede områder i flere verdensdeler inkl Nord- og Sør-Amerika.
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Laboratoriet har mottatt urin poseprøve fra en 3 måneder gammel gutt som er lagt inn på grunn av
feber av uklar årsak. Dyrkningssvaret viser vekst av Escherichia coli og Enterococcus faecalis, begge
med >105 CFU/ml.
Hvordan bør dette funnet kommenteres til rekvirenten?
A

Funnet tolkes som klinisk signifikant på bakgrunn av kliniske opplysninger og fordi bakterietallet er
>105 CFU/ml
B X Funnet må tolkes med forsiktighet fordi urindyrkning fra poseprøver vanligvis kun har verdi ved
negativt funn
Poseprøve fører ofte til kontaminasjon av urinprøven med hudflora fra perineum, noe som gjør
bakteriefunn vanskelig å tolke. Dersom det er vekst av kun en eller to bakteriearter av typen
primær eller sekundær urinveispatogene arter i høye konsentrasjon så vil dette blir rappiortert til
kliniker, men da alltid med kommentaren: «Bakteriefunn i poseprøve må tolkes med forsiktighet.
Metoden har vanligvis kun verdi ved negativt funn»
C Funnet tolkes som ikke klinisk signifikant fordi det er funnet to ulike bakterier som ikke er primære
urinveispatogene
D Funnet tolkes som klinisk signifikant fordi det er funnet en primær og en sekundær
urinveispatogen bakterie
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En kvinne kommer til svangerskapskontroll i 13 svangerskapsuke. Hun har lest at en bakterie kalt
gruppe B streptokokker (GBS) kan smitte fra mors skjede til barnet under fødselen og føre til
blodforgiftning hos barnet.
Hvilke retningslinjer har vi for å forhindre blodforgiftning med slike bakterier hos nyfødte i Norge?
A

En skal screene med hurtig point of care -test av rectovaginal prøve av den gravide ved
innleggelse, og gi antibiotikabehandling under fødselen hos de som er kolonisert med bakterien
B En skal vurdere om den gravide har risikofaktorer for at det skal oppstå alvorlig GBS-infeksjon
hos barnet, screene for GBS hos disse ved 35-37 uker og gi antibiotikabehandling under fødselen
ved funn av GBS
C En skal screene med dyrkning av rectovaginal prøve av den gravide i uke 35-37 av
svangerskapet, og gi antibiotikabehandling under fødselen til de som er kolonisert med bakterien
D X En skal vurdere om den gravide har risikofaktorer for at det skal oppstå alvorlig GBS-infeksjon
hos barnet, og gi antibiotikabehandling under fødselen hos de som har slike risikofaktorer
I Norge har vi en strategi for å hindre nyfødtsepsis med GBS basert på vurdering av risikofaktorer
for slik sykdom, og så gi antibiotikaprofylakse like før/ under fødselen til de som har risikofaktorer.
Evt teste de som har risikofaktorer ved innleggelse med en hurtigtest og gi behandling til de som
er kolonisert med GBS
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En 25 år gammel kvinne kontakter sin fastlege fordi hun de siste dagene har følt seg svært sår i
underlivet, og det har kommet tykk hvit utflod fra skjeden. Ved inspeksjon ses hvitt belegg og rød
vaginalslimhinne.
Du tar prøve fra vaginalslimhinnen og mikroskoperer grampreparat.

Hvilken tilstand er dette?
A Bakteriell vaginose
B Forstyrret vaginalflora
C X Candidavaginitt
Mikroskopibildet viser rikelig med gjærsopp, både i form av gjærceller, noen av disse viser
knoppskyting, og pseudohyfer. Candida albicans er den gjærsoppen som er vanligste årsak til
soppvaginitt.
D Trichomonas vaginalis-infeksjon
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Pasienter med revmatoid artritt bruker i økende grad tocilizumab (RoActemra®) som immunsuppressiv
behandling. Dette medikamentet blokkerer Interleukin-6 reseptor.
Hvike problemer medfører dette medikamentet i diagnostikken av infeksjoner?
A X Svekket feberrespons og manglende CRP-stigning
IL-6 hemming svekker signalet til temperatursenteret i hypothalamus og hemmer leverens evne til
å produsere CRP
B Svekket smerterespons og manglende CRP-stigning
C Svekket produksjon av koagulasjonsfaktorer og hemmet leukocyttmobilisering
D Svekket opplevelse av dyspne og manglende leukocytose
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Vi bruker ofte beta-laktam antibiotika (f.eks. penicillin, ampicillin, kloxacilllin) i behandlingen av sepsis.
For å optimalisere behandlingen må vi kjenne farmakodynamikken for beta-laktamer.
Hvilken farmakodynamisk ligning beskriver best effekten av beta-laktamer i forhold til bakteriens
"minimum inhibitory concentration" (MIC)?
A X Tiden (T)/MIC
Vi doserer beta-laktam hyppig for at tiden over MIC skal være så lang som mulig, altså T/MIC.
Konsentrasjonen Cmax eller AUC over MIC spiller mindre rolle forbeta-laktamer
B Arealet under kurven (AUC)/MIC
C Tiden (T) x arealet under kurven (AUC)/MIC
D Maksimal serum konsentrasjon (Cmax)/MIC
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En mann på 25 år har vært i Kenya i én måned. Han brukte malariaprofylakse sporadisk. Han har
drukket vann fra springen. Det har gått 2 uker siden han kom hjem. Feberen startet 1 uke etter han
kom hjem. Nå legges han inn med høy feber.
Hvilke prøver vil du ta først for å finne årsaken til feberen hos denne pasienten?
A Blodkultur og rickettsia-serologi
B X Blodkultur og malaria-antigentest
Tyfoidfeber og malaria er de hyppiste årsakene til feber hos turister fra Afrika, og diagnosene
stilles med blodkultur (tyfoidfeber) og malaria-antigentest. Siden pasienten har brukt
malariaprofylakse kun sporadisk så er malaria fremdeles svært aktuell diagnose. Inntak av
kontaminert vann (som fra springen) er den hyppigste årsaken til tyfoidfeber.
C CT-thorax og blodkultur
D Blodkultur og Dengue-test
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Ved sepsis aktiveres ofte koagulasjonssystemet og enkelte pasienter utvikler disseminert
intravaskulær koagulasjon (DIC). Vi bruker ofte blodprøver som INR, trombocytter, fibrinogen og Ddimer til å vurdere om pasienten har utviklet DIC.
Hvilke av forandringene i disse blodprøvene vil du forvente å finne hos en pasient med DIC?
A INR synker, trombocyttene synker, fibrinogen synker, D-dimer stiger
B INR synker, trombocyttene stiger, fibrinogen synker, D-dimer stiger
C X INR stiger, trombocyttene faller, fibrinogen faller, D-dimer stiger
DIC er en forbrukskoagulopati hvor koagulasjonsfaktorer forbrukes (INR stiger), trombocytter og
fibrinogen forbrukes også så begge synker. D-dimer som stiger grunnet økt fibrinolyse.
D INR stiger, trombocyttene stiger, fibrinogen faller, D-dimer stiger
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En ung mann på 22 år kommer med feber som han har hatt i 2 uker. Han har samtidig orale
ulcerasjoner, makulopapuløst utslett på brystet og magen og hovne lymfeknuter på halsen. Han har
hatt ubeskyttet seksuell omgang med en mann i Thailand for 1 måned siden.
Hvilken undersøkelse bestiller du først for utredning av feberen hos denne mannen?
A Blodprøve ANCA med tanke på Wegeners granulomatose da han har orale ulcerasjoner
B X HIV-test da du mistenker akutt HIV-infeksjon etter ubeskyttet sex
Feber, orale ulcerasjoner, hovne lymfeknuter og utslett er typisk for akutt HIV, men ikke for de
andre svaralternativene. Ubeskyttet sex i Thailand styrker mistanken ytterligere.
C CT-collum da du mistenker at de hovne lymfeknutene er lymfom
D Dengue hurigtest da du mistenker Denguefeber som forekommer hyppig i Thailand
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En 25 år gammel kvinne som er gravid i 1. trimester kommer til ditt legekontor og forteller at hun har
hyppig vannlating og svie ved vannlating. Urin stiks viser 3+ for leukocytter. Du tolker dette som
urinveisinfeksjon og velger å starte med antibiotika.
Hvilket antibiotikum bør du velge?
A

Amoxicillin (Imacillin)
Trygt, men omtrent 40% resistens hos E. coli. Derfor ikke egnet som emprisk behandling før man
vet resistensmønster.
B Ciprofloxacin (Ciproxin)
Kontraindisert under hele svangerskap
C Trimetoprim (Trimetoprim)
Ikke anbefalt å gi under 1. trimester
D X Pivmecillinam (Selexid)
Trygt under hele svangerskapet. >90% av E. coli er følsomme for medikamentet.
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Hos en kreftpasient på cytostatikabehandling mistenker du soppinfeksjon i munnslimhinnen.
Hvilken soppslekt er da mest sannsynlig årsak?
A
B
C
DX

Malassezia
Trichophyton
Aspergillus
Candida
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Hydroklortiazid, furosemid, spironolakton og amilorid tilhører alle legemiddelgruppen diuretika. Ett av
disse stoffene benyttes i stor utstrekning i symptomatisk behandling av hjertesvikt.
Hvilket av legemidlene er det?
A X Furosemid
Loop-diuretika benyttes til å behandle symptomgivende væskeopphopning ved hjertesvikt.
B Amilorid
Ingen plass i behandling av hjertesvikt
C Spironolakton
Spironolakton benyttes av og til ved hjertesvikt, først og fremst som aldosteronantagonist ved
hyperaldosteronisme.
D Hydroklortiazid
Tiazider er lite effektive ved hjertesvikt men benyttes av og til som tillegg ved vanskelig
behandelbare ødemer.
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ACE-hemmere og angiotensinreseptorantagonister (ARB) kombineres ikke sjelden med andre
legemidler, inklusive hjerteselektive kalsiumantagonister, kaliumsparende diuretika, furosemid
og litium.
For hvilke av disse legemiddelgruppene/legemidlene er det fare for interaksjoner med ACEhemmere/ARB?
A

Pasienter som behandles med hjerteselektive kalsiumantagonister og pasienter som behandles
med kaliumsparende diuretika
B X Pasienter som behandles med litium og pasienter som behandles med kaliumsparende diuretika
Konsentrasjonen av litium kan øke pga redusert utskillelseshastighet i nyrene, og ved samtidig
bruk av kaliumsparende diuretika vil kaliumretensjonen kunne bli så kraftig at det er risiko for
hyperkalemi.
C Pasienter som behandles med hjerteselektive kalsiumantagonister og pasienter som behandles
med furosemid
D Pasienter som behandles med litium og pasienter som behandles med furosemid
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Du behandler en kvinne på 32 år med lamotrigin mot epilepsi. Hun er blitt gravid.
Hvilken konsekvens har dette typisk for lamotrigin-behandlingen, og hvorfor?
A X Økt dosebehov under svangerskapet fordi serumkonsentrasjonen av lamotrigin synker under
graviditeten
Eneste riktige svaralternativ.
B Redusert dosebehov under svangerskapet fordi lamotrigin passerer placenta
C Redusert dosebehov under svangerskapet fordi serumkonsentrasjonen av lamotrigin øker under
graviditeten
D Økt dosebehov under svangerskapet fordi lamotriginfølsomheten i hjernen reduseres under
graviditeten
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En 38 år gammel kvinne bruker levotyroksin (Levaxin) som behandling for hypotyreose og har hatt
stabile verdier av TSH (tyroidea-stimulerende hormon) de siste årene. Hun går så over fra å ta
levotyroksin sent på kvelden til å ta legemiddelet ved frokosttider. Hun tror ikke dette har noe å si da
hun ikke spiser noe til frokost, hun drikker kun et stort glass kaffe latte, men seks uker etter denne
rutineendringen viser kontrollblodprøver stigende TSH-verdier.
Hva er den mest sannsynlige mekanismen bak denne endringen?
A

Endring av rutiner omkring legemiddelinntak øker risikoen for forglemmelser og manglende
etterlevelse av behandlingen
B Koffeinet i kaffen induserer metabolismen av levotyroksin via CYP1A2
C X Kalsium i melken danner uløselige bindinger med levotyroksin med redusert absorbsjon som
følge
fra interaksjoner.no om interaksjon mellom thyroxin og calcium: A12A A Calcium - H03A
THYROID PREPARATIONS
Nedsatt absorpsjon av levotyroksin (gjennomsnittlig 30% i interaksjonsstudie, men svært liten
effekt hos noen pasienter), mulig økt risiko for terapisvikt (hypotyreose). Det er stor variasjon fra
individ til individ hvor kraftig denne interaksjonen er, hos mange vil effekten være beskjeden. Det
finnes ikke tilsvarende studier på liotyronin, men det kan ikke utelukkes at man kan få redusert
absorpsjon også for dette legemidlet.
D Koffeinet i kaffen danner uløselige bindinger med levotyroksin med redusert absorbsjon som følge
0000161137d869c4d1

-35-

92
Du er tilsynslege på sykehjemmet. En mannlig pasient på 87 år har avansert nyresvikt og har gitt deg
mange interessante utfordringer når det gjelder legemiddelbehandling. Han har nå tannverk og slipper
ikke til hos tannlegen før etter helga, og du blir oppringt av vakthavende sykepleier på sykehjemmet
med spørsmål om du har noe du kan anbefale mot smertene. Du svarer at du i så fall først vil
forsøke «noe paracetamolbasert». Sykepleieren sier at da har han fire alternativer; vanlige
paracetamoltabletter, paracetamol brusetabletter, paracetamol+kodein-kombinasjonen og
paracetamol+tramadol-kombinasjonen.
Bare ett av disse alternativene kan anbefales for pasienten. Hvilket?
A Paracetamol brusetabletter
B Paracetamol + tramadol tabletter
C X Paracetamol tabletter
Regulært formulert paracetamol kan gis i vanlig (eller henimot vanlig) dosering ved framskreden
nyresvikt. Paracetamol brusetabletter inneholder mye natrium, som kan svært uheldig hos
pasienter med nyresvikt. Kodein metaboliseres til de aktive metabolittene morfin og morfin-6glukuronid, som er avhengig av nyrene for utskillelese. Tramadol anbefales ikke av produsent ved
fremskreden nyresvikt.
D Paracetamol + kodein tabletter
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Ved bruk av karbimazol (et tioamid-tyreostatikum) er det noen symptomer det er ekstra viktig å
instruere pasientene om å være oppmerksomme på, og straks ta kontakt med lege om de skulle
oppstå.
Hvilke symptomer dreier det seg om?
A X Feber, sår hals og sykdomsfølelse
Karbimazol kan i sjeldne tilfeller gi beinmargsdepresjon med agranulocytose.
https://www.legemiddelsok.no/_layouts/15/Preparatomtaler/Spc/18-12192.pdf
B Kvalme, hodepine og artralgi
C Diare, magesmerter og oppkast
D Urtikarielt utslett på truncus
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Et bestemt legemiddel som brukes ved noen typer bakterielle infeksjoner kan affisere kreatinin
clearance-bestemmelser gjennom å hemme tubulær sekresjon av kreatinin i nyrene. Dette fører til en
reversibel økning av serum-kreatinin, som igjen fører til at den glomerulære filtrasjonsraten (GFR)
underestimeres – vel å merke når utgangspunktet for GFR-bestemmelsen er kreatininmåling.
Hvilket antibakterielt middel kan gi en slik effekt?
A
B
C
DX

Sulfametoksazol
Gentamicin
Fenoksymetylpenicillin
Trimetoprim
Korrekt svar
0000161137d869c4d1

95
NSAIDs kan påvirke nyrefunksjonen. Dette ses oftere hos nyresyke enn hos nyrefriske pasienter.
Hva er mekanismen bak, og hva blir følgene?
A

NSAIDs konstringerer efferent arteriole i glomeruli; følgen blir redusert perfusjonstrykk og redusert
nyrefunksjon.
B NSAIDs konstringerer efferent arteriole i glomeruli; følgen blir økt perfusjonstrykk og bedre
nyrefunksjon.
C X NSAIDs reduserer renal prostaglandinsyntese; følgen blir redusert renal blodgjennomstrømming
og redusert nyrefunksjon.
Korrekt svar
D NSAIDs hemmer RAAS; følgen blir økt renal blodgjennomstrømming og bedre nyrefunksjon.
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Kalsiumantagonisten verapamil hemmer både det legemiddelmetaboliserende enzymet CYP3A4 og
transportproteinet p-glykoprotein som pumper legemidler ut fra flere organer i kroppen.
Hva blir konsekvensen hvis dette legemidlet brukes samtidig med ereksjonsmidlet sildenafil?
A Redusert konsentrasjon av sildenafil og økt risiko for bivirkninger
B X Økt konsentrasjon av sildenafil og økt risiko for bivirkninger
Verapamil hemmer metabolismen av sildenafil via CYP3A4. Dette medfører forsinket utskillelse
og økt/forlenget effekt. Kfr. interaksjonssøk på www.slv.no
C Redusert konsentrasjon av sildenafil og økt risiko for terapisvikt
D Økt konsentrasjon av sildenafil og økt risiko for terapisvikt
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En rekke legemidler kan øke QT-tiden på EKG og utløse en spesiell form for ventrikkeltakykardi,
torsades de pointes. Denne arytmien kan gå over til ventrikkelflimmer og føre til død.
Hvilket opioid er assosiert med denne bivirkningen?
A
B
C
DX

Morfin
Kodein
Buprenorfin
Metadon
Eneste riktige svaralternativ. Kfr. de godkjente norske preparatomtalene (SPC) på www.slv.no
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En mann på 79 år med diabetes mellitus type 2 og aterosklerose gjennomgår et ST-elevasjonsinfarkt.
Til tross for PCI-behandling utvikler han postinfarkt-angina. I påvente av mer definitiv behandling blir
han satt på et langtidsvirkende nitrat som anfallsforebyggende behandling.
Hvilken legemiddeltype må han unngå i denne situasjonen?
A Det perorale antidiabetiske midlet metformin
B Antihypertensiva av typen kalsiumblokkere
C X Midler mot erektil dysfunksjon av typen sildenafil
PDE5-hemmere interagerer med nitrater og kan sammen gi betydelig blodtrykksfall.
Kombinasjonen er kontraindisert. I tillegg er PDE5-hemmere ikke anbefalt hos pasienter med
nylig gjennomgått hjerteinfarkt.
D Antihypertensiva av typen betablokkere
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Hva er den viktigste årsaken til at alfa-1-adrenerge antagonister ikke anses som
førstelinjebehandling av essensiell hypertensjon?
A X De er vist å gi økt kardiovaskulær dødelighet sammenlignet med andre antihypertensiva, spesielt
hjertesvikt
Dette ble vist i ALLHAT-studien
B De er vanskelige å kombinere med andre antihypertensiva grunnet mange interaksjoner
Stemmer ikke
C De senker blodtrykket mindre effektivt enn andre antihypertensiva
Stemmer ikke, de gir effektiv blodtrykksenking
D De har for høy bivirkningsfrekvens, spesielt ortostatisme
De kan gi ortostatisme, men dette er ikke årsaken
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En 18 år gammel jente kommer til deg med primær amenore. Hun har ikke debutert seksuelt. Hun
har normal brystutvikling, men litt mindre kjønnsbehåring enn forventet. Hun er 185 cm høy.
Hun samtykker til en GU med kun inspeksjon av vulva. Du finner normale kjønnslepper men er usikker,
du ser bare en slags grop der vagina skulle være. Hvilken tilstand er mest sannsynlig her?
A

Rokitansky / müllersk aplasi av vagina/uterus/tuber
Pasienten mangler behåring, således har hun ikke normale hormoner, som hun ville hatt ved
Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser syndrome
B Turners syndrom
Disse er kortvokste, har uterus, men her er det ovariene som ikke er utviklet, således ikke
brystutvikling
C Hymen imperferatum
Lite sannsynlig at dette ville debutere så sent, ofte en tidligere episode med kraftige magesmerter
grunnet hematokolpos og hematometra, normale hormoner (og behåring)
D X Testikulær feminisering / androgen insensitivitet
Her er det mannlig genotype men kvinnelig fenotype, nok testosteron er produsert fra testes som
ligger intraabdominalt (evt. i inguinalkanalen), men perifere organer reagerer ikke på dette
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Pasienten er en 15 år gammel jente som kommer sammen med sin mor til deg som fastlege. Hun
plages med sterke menstruasjonsblødninger med ledsagende smerter. Menarke alder var 11 år. Hun
har ikke debutert seksuelt og har ingen kjæreste. Hun har tendens til akne, og er lett overvektig, BMI
på 27 kg/m2 (18,5 - 25 kg/m2).
Hun får målt Hb som er på 9,0 g/dL (ref 11,0 - 15,5 g/dL), Ferritin på 15 mikrogram / L (ref 20 - 89
mikrogram / L).
Hvordan går du helst fram her?
A Du henviser henne til gynekologspesialist
B X Du starter med "lavdose" kombinasjonsp-piller
Dette er kanskje mest nyttig her. Ofte god compliance og tolerabilitet, kan også redusere akne
noe. Lite risiko for blopropp eller alvorlige hjerte/karbivirkninger i denne aldersgruppen, men viktig
å spørre om familieanamnese for dette og informere om symptomer på blodpropp
C Du legger inn en p-stav på henne
Kan gi redusert blødningsmengde totalt, men ofte uregelmessig og irriterende blødninger. Kan
også forverre akneproblemet
D Du gir henne råd om å ta Paracetamol og NSAIDs i tilstrekkelige doser like før og under
menstruasjonens første par dager
Dette er nyttig, kan redusere blødningene betydelig, samt smertene, men ikke så effektivt som
kombinasjonspillen eller hormonspiral
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En 26 år gammel kvinne, gravida 0, er hos deg, hennes fastlege, for behandling for anemiserende
mensblødninger. Du har prøvd både kombinasjons p-pille og østrogenfri p-pille og hun sier at hun føler
seg nedstemt med slike tabletter. Hvilken behandling er mest egnet å prøve som neste trinn?
A

Sette inn Nexplanon p-stav
Det vil oppstå høyere serumnivå av hormon med denne metoden enn med hormonspiral, og
pasienten vil ha større sannsynlighet for å oppleve forandret stemmningsleie, hvis hun har
opplevd det med samme hormon (i østrogen fri p-pille).
B Sette inn Kyleena hormonspiral
Denne typen hormonspiral er en bra prevensjon, men ikke optimal og enda ikke registrert for å
behandle kraftige mensblødninger
C X Sette inn Mirena hormonspiral
Selv om den har større diameter i innføringshylsen, gir denne den største reduksjon i
blødningsmengde av div. hormonpreparater, og er det den typen hormonspiral som er indisert for
å behandle blødningsproblematikk.
D Sette p-sprøyte Depot -Provera
Denne gir som p-stav et høyere serum hormon novå enn hormonspiral. I tillegg kan virkningen
henge igjen lenge, mtp evt. barneønske.
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Du er fastlege. En av dine pasienter, en 45 år gammel kvinne, er under utredning for ryggsmerter. Hun
har også kraftige, men regelmessige menstruasjoner. Det har kommet svar på CT abdomen/bekken
undersøkelsen som du har bestillt. Den viser noen artroseforandringer i lumbal columna og tumores i
uterus med typisk utseende som myomer.
Hva er det mest hensiksmessig tiltak med tanke på gynekologiske funn/problemstilling?
A

Forklare pasienten at det er vanlig med myomer i hennes alder og anbefale henne å se det an
Det er en mulighet, men ikke den beste. Det hjelper ikke mot hennes kraftige blødninger.
B X Forklare at det er vanlig med myomer i hennes alder, men anbefale innsettning av hormonspiral
Med mindre at det er beskrevet betydelig forandring av cavum uteri, er det god praksis å først
prøve å behandle kraftige blødninger minst invasiv.
C Henvise til gynekologisk undersøkelse i spesialisthelsetjeneste med spørsmål om hysterektomi
Det er ikke førstevalg men et stort inngrep som kan ha betydelige komplikasjoner.
D Henvise til gynekologisk undersøkelse med pipelleprøvetaking og ultralyd i
spesialisthelsetjenesten
Hun har regelmessige menstruasjoner, det er i første omgang ikke nødvendig med pipelle.
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Kvinner mellom 25 og 69 år anbefales å ta livmorhalsprøve regelmessig for å forebygge
livmorhalskreft ("livmorhalsprogrammet").
Hva er gjeldende retningslinjer for primær screeningtest hos kvinner i aldersgruppen 34 - 69 år, og
hvor ofte anbefales det å ta screeningtest?
A

Cytologisk undersøkelse hvert 3. år
Cytologisk undersøkelse som primærscreening gjelder for aldersgruppen 25-34 år, anbefales
hvert 3.år.
B Human papilomavirus (HPV)-test hvert 3. år
I aldersgruppen 34-69 år gjøres primær HPV test (ikke cytologi med mindre HPV testen er
positiv), anbefales hvert 5.år.
C Cytologisk undersøkele + human papilomavirus (HPV)-test hvert 5. år
Cytologi test tas ikke dersom primær HPV test er negativ
D X Human papilomavirus (HPV)-test hvert 5. år
Dersom HPV testen er negativ, er det svært liten sannsynlighet for at det utvikler seg alvorlig
dysplasi i løpet av 5 år. Derfor anbefales screening hvert 5. år .
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En 48 år gammel kvinne, para 3, har fått påvist cervixcancer. Histologisk undersøkelse av
cervixbiopsier viser plateepitelkarsinom. Billedutredning gir ingen mistanke om metastatisk sykdom.
Ved gynekologisk undersøkelse er det en makroskopisk synlig tumor på 2 cm i cervix.
Hva vil være den mest riktige behandlingen?
A Laserkonisering
B X Radikal hysterektomi med lymfeknutefjerning
Cervicancer stadium IB1. Pasienten er 48 år og para 3, lite aktuelt med fertilitetsbevarende
behandling.
C Primær radio/kjemoterapi
D Trakelektomi
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Ei 29 år gammel kvinne har fått utført unilateral salpingo-ooforektomi pga en ovarialtumor. Histologisk
undersøkelse viser at tumor består av alle tre germinalcellelag.
Hva er den mest sannsynlige diagnosen?
A Fibrom
B X Dermoid
Cystisk teratom/dermoid er en hyppig forekommende benign ovarialtumor som består av alle tre
germinalcellelag (inneholder ofte hår, tenner ol).
C Mucinøst cystadenom
D Endometriom
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Ei 52 år gammel kvinne kommer for cytologisk prøve fra cervix. Hun har substitusjonsbehandlet
hypothyreose, men er ellers frisk. Det er familiær opphopning av brystkreft, og pasienten har fått påvist
genfeil i BRCA1. Gynekologisk er hun para 0, tidligere utredet for ufrivillig barnløshet, bruker ingen
prevensjon, har hatt litt uregelmessig menstruasjon siste året. Tidligere konisert for høygradig
cervixdysplasi med frie reseksjonsrender for 2 år siden.
Ved gynekologisk undersøkelse ser du et område på innsida av labium minus på venstre side som du
synes er suspekt på dysplasi.
Hva er den viktigste ririkofaktoren for vulvar intraepitelial neoplasi hos denne pasienten?
A

Infertilitet
Ingen kjent risikofaktor for dysplasi
B Genfeil i BRCA1
Ingen kjent risikofaktor for dysplasi
C Hypothyreose
ingen kjent risikofaktor for dysplasi
D X Cervixdysplasi
HPV infeksjon er klar risikofaktor for dysplasi i vulva, ho er tidligere behandla for cervixdysplasi
som har sammenheng med dysplasi i vulva også (pga HPV)
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En 45 år gammel kvinne har vært til utredning for urinlekkasje, og ut fra symptomene og utredningen
har hun stressinkontinens. Hun anbefales bekkenbunnstrening i første omgang. I tillegg gir du henne
informasjon og anbefaling om å prøve et hjelpemiddel som kan lette hennes lekkasje. Hvilket
hjelpemiddel vil du da helst anbefale?
A X Vaginalstøtte
Dette er «spesialtamponger» som settes i vagina for å støtte urinrør/blærehals, eksempel er
Diveen, Contrelle
B Tibialisstimulator
C Blærekateter
D «Urethrapropp»
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En 23 år gammel kvinne får påvist en kraftig økning i serum beta-hCG (humant- choriogonadotropin) i
løpet av en 8-ukers periode. Vaginal ultralyd viser ingen tegn til intrauterint foster, men bilde som
mistenker mola. En hydatiform mola fjernes ved utskrapning av uterinhulen, men beta-hCG
konsentrasjonen i serum fortsetter å øke. Hvilken av de følgende diagnoser er mest sannsynlig?
A

Ektopisk svangerskap
Histologi av utskarp ville vist annet bilde enn mola.
B Hypofyse insuffisiens
C X Choriocarcinom
Produserer stor mengder hCG
D Binyre adenom
Produserer ikke hCG
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Du er Lis1 i akuttmottaket på et mindre sykehus. En 25 år gammel kvinne innnkommer med akutte
lave høyresidige magesmerter. Hun er Gravida 0 og bruker p-piller som prevensjon, siste mens var for
et par måneder siden.
Hun er palpasjonsøm og slippøm i nedre høyre fossa. Og er febril med temperatur 38,5. Abdominal
ultralyd visualiserer ikke appendix.
Lis2 ønsker å gjøre en diagnostisk laparoskopi, da hun mistenker en akutt appendicitt. Dere finner
følgende funn i lille bekken (se foto) under laparoskopien samme kveld.
Hva er mest sannsynlige årsak til pasientens smerter og feber ut fra det foreliggende laparoskopiske
fotoet?
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A

Endometriose
Her ser vi en lite endometrioseflekk på venstre sacrouterinligament, men dette er neppe årsaken
til akutte smerter og feber nå
B X Kan ikke stille noen sikker diagnose
Dette er rett, vi finner ut fra dette bildet ingen sikker årsak til pasientens akutte smerter og feber
C Akutt appendicitt
Appendix er ikke synlig på dette fotoet og således ikke mulig å utelukke eller bekrefte appendicitt
D Akutt salpingitt
Her ser vi litt gullig serøs væske i fossa Douglasi, men ingen puss, dvs. ikke sikkert salpingitt ut
fra dette fotoet
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Pasienten er andregangsfødende i svangerskapsuke 33. Tidligere ukomplisert svangerskap og fødsel.
BMI før svangerskapet 28. Hba1c tatt i svangerskapsuke 14 var normal (37 mmol/mol). Normal
glukosebelastningstest i svangerskapsuke 24. Hun har fulgt alle de planlagte
svangerskapskontrollene hos deg og kommer nå til avtalt kontroll. Urinstix viser fullt utslag på glukose i
urinen ellers er den negativ. Hvordan vil du best informere pasienten om dette funnet?
A

Ville informert henne om at hun kan være i ferd med å utvikle svangerskapsdiabetes, og anbefalt
henne å komme fastende til en glukosebelastningstest i løpet av de nærmeste dagene
B Ville informert henne om at hun kan være i ferd med å utvikle svangerskapsdiabetes, og gitt
henne kost-og livsstilsråd
C X Ville informert henne om at glukosuri i svangerskapet er vanlig og at vi ser bort fra funnet siden
Hba1c og glukosebelastningstesten er normale
Glukosuri er vanlig og kan oppstå etter økt sukkerinntak som frukt og kakespising. I
undervisningen og i den Nasjonale retningslinjen for svangerskapsdiabetes legges det vekt på at
det ikke er nødvendig å gjenta sukkerbelastningstesten dersom denne allerede er tatt etter det
retningslinjene anbefaler.
D Ville bedt henne levere ny urinprøver om en ukes tid, for å se om funnet vedvarer framover
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Du er allmennlege og får besøk av en andregangsfødende kvinne på 32 år. Hun hadde keisersnitt ved
forrige fødsel for to år siden. Hun var til rutinemessig ultralyd i svangerskapsuke 18 i forrige uke.
Fosteret var normalt, men placenta lå på fremre vegg helt ned mot livmorhalsen og dekket indre
mormunn. Ultralydjordmor fortalte at hun kanskje måtte ha keisersnitt ved fødsel, men din pasient har
ikke forstått hva funnet betyr for henne.
Hvordan vil du som allmenlege best informere henne om dette funnet?
A

Du sier at hun må ha keisersnitt fordi placenta aldri trekker seg helt vekk fra indre mormunn i
løpet av svangerskapet
B Du sier at hun må ha keisersnitt fordi hun hadde keisersnitt forrige gang
Ett tidligere keisersnitt innebærer ikke at det automatisk blir keisersnitt neste gang. Ved to eller
flere tidligere keisersnitt anbefales keisersnitt i neste svangerskap
C Du sier at hun kan føde vaginalt fordi placenta alltid trekker seg vekk fra indre mormunn i løpet av
svangerskapet
Placenta vil trekke seg vekk fra indre mormunn hos 9 av 10 kvinner som får vite at de har
lavtsittende / placenta previa i uke 18. Placenta trekker seg ikke alltid vekk
D X Du sier at hun må til ny ultralyd i uke 32 for å avklare om hun må ha keisersnitt, men
sannsynligheten for vaginal fødsel er høy
Placenta vil trekke seg vekk fra indre mormunn hos 9 av 10 kvinner som får vite at de har
lavtsittende / placenta previa i uke 18. Ultralyd i uke 32 vil kunne avklare om placenta har trukket
seg vekk fra indre mormunn, slik at hun kan føde vaginalt
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Du er allmennlege. En andregangsgravid kvinne på 33 år kommer til første svangerskapskontroll i uke
11. Hun hadde preeklampsi i første svangerskap, og ble forløst i uke 34 pga HELLP-utvikling. Hun
føler seg nå helt frisk. Hun er slank og har normalt blodtrykk.
Hvordan vil du best råde denne kvinnen ang. dette aktuelle svangerskapet?
A

Hun anbefales å avslutte svangerskapet pga stor risiko for gjentatt placentarsvikt
Gjentagelsesrisikoen hennes er ca 40%, og ingen lege ville anbefale avslutning av svangerskapet
i denne situasjonen, da hun etter stor sannsynlighet vil få et friskt barn med seg hjem etter
fødselen.
B Hun anbefales lavmolekylær heparin-behandling fordi hun har høy risiko for alvorlig preeklampsi
Lavmolekylær heparin anbefales ikke til denne kvinnen (som ikke har revmatisk sykdom) for å
forebygge preeklampsi
C Hun trenger ikke følges opp spesielt i dette svangerskapet fordi risikoen for preeklampsi alltid er
større for førstegangsfødende enn andregangsfødende
Førstegangsfødende har høyere risiko for preeklampsi enn andregangsfødende (dersom det er
gått kortere tid enn 10 år mellom hvert svangerskap), men hos denne kvinnen har tidligere
preeklampsi med HELLP større effekt på risikoøkningen
D X Hun anbefales lavdose acetylsalisylsyre hver kveld fra uke 12 fordi dette reduserer risikoen for
tidlig preeklampsi
Lavdose acetylsalicylsyre anbefales hver kveld fra uke 12 (og frem til fødsel dersom 75 mg
velges, mens til uke 36 dersom 150 mg velges) til kvinner med høy risiko for preeklampsi. Denne
kvinnen har høy risiko (forløst pga preeklampsi i uke 34 forrige gang).
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Siden 1986 har ultralyd i andre trimester (rutineultralyd) vært en del av den ordinære
svangerskapsomsorgen.
Hvilke 4 obligatoriske delundersøkelser skal denne rutineultralyd bestå av?
A

Terminfastsettelse, telling av antall foster, gjennomgang av anatomien, gi mulighet for
foreldrene til å få se fosteret (bonding)
B Terminfastsettelse, telling av antall fostre, gjennomgang av anatomien, bestemme fosterets kjønn
C Terminfastsettelse, vurdering av placentalokalisasjonen, gjennomgang av anatomien, gi mulighet
for foreldrene til å få se fosteret (bonding)
D X Terminfastsettelse, telling av antall fostre, vurdering av placentalokalisasjonen, gjennomgang av
anatomien
Det er 4 obligatoriske deler av denne undersøkelsen, termin skal fastsettes, eventuelle flerlinger
skal diagnostiseres, placenta lokalisasjon skal fastsettes for å utelukke placenta previa og det
skal gjøres en generell gjennomgang av anatomien. Fosterets kjønn er ikke en obligatorisk del av
undersøkelsen, men hvis foreldrene ønsker det og det er mulig å se kan det oppgis, men man
forlenger ikke eller gjentar ikke undersøkelsen hvis man ikke ser det. Studier har vist at bonding
er en positiv effekt av ultralyd undersøkelser i svangerskapet, men ikke årsaken til at
undersøkelsen utføres.
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Vakumforløsning er den vanligste formen for operativ vaginal forløsning i Norge. Hvilken eller hvilke
alternativer er riktig(e) med tanke på når vakumforløsning kan forsøkes?
1) Ved seteleie
2) Ved occiput posterior
3) Ved ansiktspresentasjon
4) Ved occiput anterior
5) Ved pannepresentasjon
A
B
C
DX

2) Bare ved alternativ 4
1) Ved alle tilfellene nevnt over
3) Ved alternativ 2, 3 og 5
4) Ved alternativ 2 og 4
Vakumforløsning kan ikke gjøres på hverken sete-, panne- eller ansiktspresentasjon.
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Kvinner med PCOS har høyere risiko for svangerskapskomplikasjoner.
Hva er den vanligste svangerskapskomplikasjon hos dem?
A Prematur fødsel
B Spontanabort
C X Svangerskapsdiabetes
Opp til 1 av 4 kvinner med PCOS utvikler svangerskapsdiabetes
D Preeklampsi
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Keisersnitt deles inn i akutte og planlagte. I Norge i 2015-2017 er fordelingen som følger:
A
B
C
DX

75% akutte, 25% planlagte
35% akutte, 65% planlagte
50% akutte, 50% planlagte
65% akutte, 35% planlagte
Dette har vært fordelingen i Norge i de siste 15-20 år, men dette kan selvsagt endres i fremtiden
dersom keisersnittfrekvensen øker som følge at det blir mer vanlig med planlagte keisersnitt
0000161137d869c4d1
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Du er fastlege for en 28 år gammel kvinne, nå gravid for 3. gang. Hun hadde en spontanabort i uke 9
og en preterm fødsel i uke 27.
Hun er skuespiller i en oppsetning med mye fysisk aktivitet, og har mye stress i livet. Hun har ikke
greid å slutte å røyke, selv om hun vet at det er helseskadelig.
Hva er det viktigste tiltaket du kan gjøre ved første svangerskapskontroll for å redusere risikoen for
preterm fødsel?
A

Henvise henne til spesialisthelsetjenesten for oppstart av Albyl-E
Preterm fødsel forebygges ikke av Albyl-E
B Fortelle henne at preterm fødsel ikke kan la seg forhindre, hun må vente og se hvordan det går
C Sykmelde henne fordi hun har en fysisk og psykisk stressende jobb
Sykmelding i 1. trimester for å unngå prematur fødsel i 2. trimester har sannsynling vis ingen
effekt.
D X Anbefale røykeslutt
Røykeslutt er tidlig i graviditeten eneste effektive tiltak
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Et barn blir født med Apgar score 3 - 3 - 3 etter 1, 5 og 10 minutter til tross for at man raskt kommer
igang med adekvat ventilasjon med bag og maske. Navlesnorsblodprøver viser pH 7,0 og BE (base
excess) -12,5 i arterien og pH 7,02 og BE -12,2 i venen.
Hva tyder disse funnene på?
A

Respiratorisk alkalose
Feil, fordi det foreligger acidose
B X Metabolsk acidose
Korrekt, fordi pH < 7,05 og BE < - 12 . Sannsynlig födselsasfyksi.
C Normal syre-base status
Feil, fordi normalverdier skal väre pH > 7,05 og BE > - 12
D Respiratorisk acidose
Feil, fordi navlesnorsarterie og vene har samme verdi, og barnet friskner ikke til umiddelbart etter
at adekvat ventilering er iverksatt (Apgar 3 etter 5 og 10 min)
E
Metabolsk alkalose
Feil, fordi det foreligger acidose
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Du er nyansatt lege ved fødeavdelingen. Bakvakten står og opererer. Jordmor viser deg CTG kurven til
Eva Nilsen (se bildet). Hun er førstegangsfødende til termin etter et normalt svangerskap. Mormunnen
er 5 cm, hodet står over spina, vannet har gått og har normal farge, hun er afebril, hun er
smertepåvirket, men ønsker ikke epidural. Hun har ikke noe riestimulerende drypp, og hun har ingen
blødning.
Hvordan skal dette best håndteres?
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A

Du forordner riestimulerende drypp fordi det er dårlige rier med lave utslag og kort varighet, men
med normal hjertefrekvens hos fosteret
Feil, fordi tokogrammet viser hyppige rier (5 per 10 minutter) og utslaget på tokogrammet kan ikke
si noe om rienes styrke.
B X Du foretar deg intet utover å observere fødselen videre fordi CTG kurven er normal
Dette er en normal CTG kurve med ukompliserte variable deselerasjoner, normal basis, normal
variabilitet og normal riefrekvens
C Du forordner umiddelbar vakuumforløsning fordi CTG kurven er patologisk
Feil, fordi CTG kurven er normal og vakumforløsning kan ikke utføres i fødselens første stadium.
D Du forordner intravenøs antibiotika fordi CTG kurven viser fostertakykardi som tyder på en mulig
korioamnionitt
Feil, fordi FHR er ca 150 bpm (basallinjen). Normal FHR er mellom 110 og 160 bpm. Takykardi er
FHR > 160 bpm
0000161137d869c4d1

Testen har 120 oppgaver. På utskriftstidspunktet var 0 oppgaver blitt trukket og det var gjort
fasitendringer på 0 oppgaver.
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