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En 9 år gammel jente legges inn med stor mistanke om ulcerøs kolitt. Hennes far har også denne
sykdommen og fikk diagnosen da han var rundt 28 år gammel, og de lurer på om det er forskjell på å
få denne sykdommen som barn og som voksen.
Hva er riktig å si til dem?
A
B
C
DX

Det er mer trolig at hun har affeksjon av endetarm ved diagnose enn hva det var hos far
Det er mindre trolig at hun må undergå en kolektomi
Det er mindre trolig at jenta utvikler malignitet på bakgrunn av sykdommen
Det er mer trolig at hun har en totalkolitt ved diagnose enn hva det var hos far
Riktig. Totalkolitt ses hos 60-80% av pediatriske pasienter med UC, i motsetning til 20-30% i UC i
voksen alder. Det er høyere kolektomirate ved pediatrisk UC (40 vs 20%). Det er også større
risiko for malignitet vs adult-onset UC, og rektal sparing er mer vanlig hos barn.
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Du har vakt på barneavdelinga og blir oppringt av vakthavende ortoped om at de har fått innlagt en 6
mnd gammel gutt med spiralbrudd i venstre lårbein. Sykehistorien er at gutten skal ha falt fra et
stellebord. Ortopeden lurer på om det er behov for noe videre utredning av dette, eller om de kan
sende han hjem med gips dagen etter. I følge ortopeden er det en helt vanlig familie uten spesielle
bekymringer. Gutten hadde heller ingen blåmerker eller andre skadetegn, med unntak av på det
aktuelle låret.
Hva bør du si til ortopeden?
A

Siden det ikke var noe annet påfallende med gutten eller foreldrene, kan de reise hjem med
vanlig oppfølging fra ortopedisk avdeling.
B Gutten kan få reise hjem med vanlig oppfølging, samtidig som det sendes bekymringsmelding til
Barnevernet.
C En slik fraktur er veldig påfallende, og anbefaler at de ringer direkte til politiet nå og anmelder
saken.
Denne er ikke på noen måte nok utredet til et så drastisk tiltak.
D X Det bør gjøres tilleggsundersøkelser (rtg totalskjelett, CT caput, øyelegeundersøkelse) samt
blodprøver vedrørende kalkstoffskiftet.
Her er det viktig med ytterligere medisinsk diagnostikk for å skille mulig påført skade fra
aksidentelt traume.
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Hva er riktig om astma hos barn?
A Det er viktig å gå over fra inhalasjonsaerosol til pulver når barnet er over 5-6 år
B Ulike inhalasjonssteroider har samme styrke
C X Ny kunnskap i astmabehandling er at steg 1 inkluderer bruk av inhalasjonssteroider, aldri kun
korttidsvirkende beta 2 agonist
Nye anbefalinger sier at man skal bruke inhalasjonssteroider selv på steg 1, sammen med beta 2
agonist. Inhalasjonssteroider har svært ulike styrker og man må kjenne det enkelte preparat for å
vite om man doserer høy eller lav dose. Vi anbefaler ofte aerosol på kammer til ungdommer og
voksne da det er en lettere teknikk som gir bedre deponering i lungene. Ved akutt astma gir vi
beta 2 agonist som aerosol på kammer så sant ikke barnet krever surstoff (metning<92).
D beta 2 agonister gitt som aerosol på kammer har ingen plass i akutt astmabehandling
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En 9 år gammel gutt med kjent type 1 diabetes kommer i barnemottak da moren i morges fant ham i
redusert bevissthet og med dyp, rask pust. Han hadde litt vondt i magen på kvelden før.
Hva er sannsynligvis det mest riktige første behandlingstiltak?
A insulin i.v./s.c.
B X intravenøs NaCl
Riktig svar: symptomer på diabetisk ketoacidose, første behandling er å gi iv væske (NaCl/Ringer/
Plasmalyte). I.v. glucose vil ikke behjelpe pasienten, ei heller i.m. glucagon, og insulin settes først
etter initial væske (etter 60-90 minutter).
C glucagon i.m.
D intravenøs glucose
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Du skal vurdere veksten til en gutt på 15 år med høyde 156 cm og har følgende opplysninger:
Født til termin med lengde 49 cm og vekt 3 kg. Hans høyde lå på 50 percentilen fram til skolestart.
Deretter har den gradvis falt av og nå ligger han mellom 2,5 og 10 percentilen. Han kjenner seg frisk.
Ved undersøkelse har han testikkelvolum på 3 ml bilateralt. Mors høyde 165 cm og fars høyde 178 cm.
Far hadde stemmeskifte som 17 åring.
Hvilken forklaring på guttens vekstmønster er mest sannsynlig?
A

Genetisk betinget kortvoksthet
Dette vekstmønsteret er karakterisert av at barnet allerede ved 2 års alder legger seg på den lave
percentilen det fortsatt vil følge, med jevn vekst gjennom pubertet for til ferdig utvokst. Det vil i
tillegg kreve kortvoksthet hos en/begge foreldre hvilket ikke er tilfelle her.
B Midtlinjeskade i hjernen med hypofysesvikt
Som C
C X Konstitusjonelt forsinket vekst og pubertet
Oppgaven beskriver dette vekstmønsteret; jevnt og sakte vekstavvik etter 2 års alder. Det er et
typisk gutte-vekstmønster, og krever at noen i helt nær familie har samme vekstmønster.
Oppgaven indikerer at far var 3 år forsinket i pubertet med stemmeskifte tre år senere enn
normalt. Puberteten starter pr definisjon ved testikkelvolum 4 ml, noe det er lagt vekt på i IC og
IID
D Kronisk sykdom med ikke-erkjente symptomer
Så lenge gutten ikke endrer adferd hva gjelder fysisk kapasitet/aktivitet, eller har symptomer på
tilgrunnliggende plager er det med fasrs historie størt sannsynlighet for fysiologisk forsinkelse.
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14 mnd gammel jente er henvist fra fastlege pga grav anemi. Hun er tidligere stort sett frisk, normal
psykomotorisk utvikling. Spiser variert kosthold. Ved undersøkelse er hun blek, men i veldig god form,
leker og går rundt på undersøkelsesrommet og det er normal klinisk undersøkelse. Du tar vedlagte
orienterende blodprøver. Hva er mest sannsynlige diagnose?
Prøve:

Svar:

Referanseområdet:

CRP

< 5 mg/l

<5 mg/l

Hb

5,3 g/dl

10,5 - 13,1 g/dl

Trombocytter

322 x 109/l

229 – 497 x 109/L

Leukocytter

7,9 x 109/l

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

Retikulocytter

0,00 x 1012/L

0,02 - 0,09 x 1012/L

Ferritin

43 µg/L

20 – 131 µg/L

Bilirubin

< 12 µmol/L

< 12 µmol/L

MCV

80 fL

70 - 83 fL

A
B
C
DX

Diamond-Blackfan anemi
Jernmangelanemi
Sfærocytose
Transitorisk erytroblastopeni
Det foreligger isolert anemi uten beinmargsrespons (retikulocytopeni) hos et barn i god form,
dette taler for transitorisk erytroblastopeni (TEC). Der er normal ferritin som taler imot
jernmangelanemi. Ved sfærocytose foreligger det hemolyse. Diamond-Blackfan diagnostiseres
oftest før 1 års alder, men er en viktig differensial diagnose ved TEC som ikke går over.
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En 1 mnd gammel gutt blir brakt til legevakten som er ca 4 timer unna sykehus. Du er legevaktslege.
Foreldrene forteller at gutten for noen timer begynte å gråte utrøstelig og har kastet opp. Oppkastet er
grønnlig. Ved undersøkelse er han slapp, buken er utspilt og virker øm (han rykker til, rynker på
pannen, begynner å gråte) når du palperer. Hva bør du gjøre?
A

Du henviser til vurdering inkludert røntgen og ultralyd abdomen neste dag ved nærmeste
barneavdeling.

B Du gir et klyster for mistenkt obstipasjon, men tar han inn til kontroll påfølgende dag.
C Du mistenker spedbarnskolikk og gir råd om dette, kontroll helsestasjon innen 1 uke
D X Du bestiller raskeste tilgjengelige ambulansetransport til sykehus via AMK.
Sykehistorie suspekt på malrotasjonsvolvulus, må opereres raskt. Å be foreldre kjøre selv/ta taxi
til nærmeste sykehus er heller IKKE adekvat, kan oppstå tarmiskemi.
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Du skal vurdere et barn som er født til termin med akutt keisersnitt pga truende asfyksi.
Ved ett minutt: Puls ca 80, langsom respirasjon, er slapp, har enkelte bevegelser, men skriker ikke,
helt blek/blå i huden.
Ved fem minutter: Puls over 100, langsom respirasjon, litt fleksjon i ekstremiteter, beveger seg litt,
men skriker ikke, litt rosa på kroppen, men blå på hender og føtter.
Hva er APGAR score ved henholdsvis ett og fem minutter?
A X 3 og 6
Rett svar: 1 min: hjertefrekvens 1- respirasjon 1- tonus 0 - reaksjon 1 - farge 0 5min: hhv.
2-1-1-1-1
B 3 og 7
C 4 og 5
D 2 og 5
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En 9 mdr gammel tidligere frisk gutt har blitt forkjølt og fått feber. Legevakten finner at han er grinete
og urolig, og tar seg til venstre øre. Hun finner venstre trommehinne bukende og rødlig injisert. Hun
tenker å behandle smerter og feber med paracetamol 125 mg x 1-3 ved behov.
Hvilket øvrig tiltak bør settes i verk?
A X Starte 5 dagers fenoksymethylpenicillin behandling i dosen 15 mg/kg x 4
Barn under 1 år med purulent otitits media skal ha behandling med penicillin samt smertestillende
behandling etter behov
B Skrive "vente og se"-resept på fenoksymethylpenicillin 15 mg/kg x 4
C

Barn under 1 år med purulent otitis media skal etter norske retningslinjer ha penicillinbehandling
Starte 5 dagers erytromycin behandling i dosen 15 mg/kg x 4

D

Erytromycin skal bare brukes ved kjent penicillinallergi i forbindelse med otitis media
Starte 5 dagers amoxicillin behandling i dosen 15 mg/kg x 4
Amoxicillin er ikke førstevalg for antibiotika ved mellomørebetennelse
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Hvilken perinatal infeksjon kan forebygges hos barnet ved å gi spesifikke antistoffer og første
vaksinedose innen 48-72 timer etter fødselen?
A

Hepatitis C
Kan ikke forebygges på den skisserte måten
B Cytomegalovirus
Vi har ingen effektiv måte å forebygge CMV infeksjon hos barnet
C X Hepatitis B
Med den skisserte profylakse minskes forekomsten av kronisk hep B infeksjon fra 90% til veldig få
D Humant immunsvikt virus
Forebygges ved å sikre lav viral load hos den fødende og antiviral medisinering av barnet en
periode
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Du er fastlege og har en 14 år gammel aktiv idrettsjente på kontoret i følge med sin mor. De har bestilt
time fordi datteren plages med kneet. Hun har smerter i venstre kne som kommer og går, det har blitt
noe verre siste 4-6 uker. Plagene har ikke påvirket hennes aktivitet med idrett. Hun er ellers frisk og
har ingen andre symptomer. Hun halter ikke og har ikke morgenstivhet. Ved klinisk undersøkelse ser
du at venstre kne er generelt noe større enn høyre kne. Du palperer en diffus forstørrelse av
proksimale del av venstre kne som strekker seg noe oppover nedre del av femur. Det er ikke
palpasjonsømt, det er ikke økt varme i kneet. Det er normal bevegelighet. Høyre kne er upåfallende og
klinisk status for øvrig er normal.
Hvilken diagnose er mest sannsynlig?
A

Akutt osteomyelitt
Feil. Er gjerne subfebril/moderat fevril og i noe nedsatt alm tilstand. Lokalisasjon ikke helt sjelden,
men gir vanligvis ikke hevelse. Palpasjonsømhet nokså vanlig. Kan gi bevegelsesinnskrenkning.
Ofte kortere symptomvarighet.
B Schlatters sykdom (Osgood-Schlatters sykdom)
Feil. Schlatters er en betennelse i festet for quadriceps i området hvor den fester seg på tibia.
Typiske symptomer er smerter i øvre del av tibia. Gir ikke hevelse i øvre del av kneet. Ofte relatert
til idrettsaktivitet.
C X Osteogent sarkom
Sjelden, men det mest sannsynlige med slike symptomer og palpasjonsfunn. Typisk alder, typisk
lokalisasjon. Aktiviteter som f.eks. idrett for ofte «skylden» for plagene en god stund før man får
avklart diagnose. Viktig å ta røntgen ved plager som ikke går over. Svært viktig med klinisk
undersøkelse inkludert sammenlikning med frisk side.
D Akutt kneleddsarttritt
Kan være, men har ofte nedsatt bevegelighet. Mer typisk relatert til selve kneleddet/leddspalten,
ikke oppover femur. Gir vanligvis ikke en diffus forstørrelse. Halting og morgenstivhet er vanlig
ved artritt.
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Ved rutinemessig pulsoksymetri ca fire timer etter fødsel av et terminbarn finner jordmor at O2metningen er under 90% ved flere målinger på en fot.
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 93% på høyre hånd og 82 % på foten; du antar at barnet har et høyt lungetrykk
Over hvilken føtal shunt er det mest sannsynlig at deoksygenert blod blandes med oksygenert
blod?
A Duktus venosus
B X Duktus arteriosus
Forskjellen indikerer en høyre til venstre shunt over duktus; gir noe miks av venøst og arterielt
blod etter duktus
C Intrapulmonal shunt
gir ikke forskjell pre og post duktalt
D Foramen ovale
Hvis kun shunt over foramen ovale blir det ikke forskjell på saturasjonen
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En nyfødt jente har gjentatt lav oksygenmetning ved pulsoxymetri-screening på første dag etter
fødselen. Hun har ingen bilyd.
Hvilket utsagn er riktigst?
A

Fallots tetrade med VSD, pulmonal stenose og overridende aorta gir alltid cyanose i
nyfødtperioden
Fallot gir ofte ingen cyanose i nyfødtperioden, mens cyanosen utvikler seg gradvis
B Medfødt lungesykdom mistenkes da hjertefeil er utelukket fordi barnet mangler kardial bilyd
Kardial bilyd er ikke alltid tilstede ved medfødt hjertesykdom
C Duktusavhengig hjertefeil mistenkes, og barnet bør umiddelbart starte behandling med oksygen
Symptomer på duktus-avhengige hjertefeil er rask utvikling av hjertesvikt når duktus begynner å
lukke seg, men ikke cyanose. Oksygen vil da være kontraindisert siden det kan påskynde
duktuslukkingen.
D X Transposisjon av de store karene er mest sannsynlig fordi det er den mest vanlige cyanotiske
hjertefeil
Korrekt
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Cerebral parese betegner en gruppe varige tilstander med avvikende utvikling av motorisk funksjon
som skyldes en ikke-progredierende skade i den umodne hjernen.
Hva er den hyppigste årsaken til cerebral parese?
A X Skadelige intrauterine hendelser
Det er mange eldre oppfatninger om årsaken til CP som viser seg å være feil ved nærmere
gjennomgamng. Tallene varierer, men i hvert fall 80-85 % skyldes intrauterine hendelser.
B Hypoksi i forbindelse med vanskelig fødsel
Kan være årsak
C Komplikasjoner til prematur fødsel
Kan være årsak
D Trombosering i cerebrale kar postnatalt
Kan være årsak
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Som legevaktslege et du utkalt til en ambulansefødsel. På veien ut får du melding om at et barn er
født, i antatt gestasjonsuke 30.
Hva er riktig?
A

Prematuritet fører ofte til asfyksi så man må forvente behov for resuscitering
Det er meget sjelden, og i hvertfall ikke ved raske ambulansefødsler. Premture barn er ofte
hypotone og kan trenge ekstra oksygen og "litt" respirasjonsstøtte som f.eks. CPAP.
B Oksygentilførsel gir betydelig fare for retinopati, og bør derfor unngås
Retinopati skyldes først og fremst prematuritet under 26 uker, og knyttes til langvarig O2-tilførsel
C X Barnets viktigste problemer de nærmeste timene er hypoglykemi, hypotermi og hypoksi
Dette er typiske problemer for et barn født i uke 30, som lett blir hypoterme i kalde omgivelser.
Graden av RDS kan variere mye
D Barnets viktigste problemer de nærmeste timene er icterus, hypotermi og hyperkapni
Blir lett hypotreme i kalde omgivelser og kan ved RDS også få økt CO2. Men icterus utvikler seg
først i løpet av dager.
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Hvilken form for inhalasjonsmedisin med utstyr for regelmessig bruk er riktig for et barn på over 5 -6
år?
A

Forstøverapparat med maske
Barn skal bruke aerosol på kammer. Fra 5-6 års alder vil barnet oftest kunne slutte munnen rundt
munnstykket slik at det blir tett, og da er er munnstykke bedre, da unngår man medikament på
hud rundt munnen. Forstøverapparat er sjelden nødvendig til regelmesig bruk. Brukes til å gi
astmamedisin ved alvorlig/livstruende astma og der aerosol med kammer er vanskelig pga
praktiske forhold.
B X Aerosol med kammer og munnstykke
Barn skal bruke aerosol på kammer. Fra 5-6 års alder vil barnet oftest kunne slutte munnen rundt
munnstykket slik at det blir tett, og da er er munnstykke bedre, da unngår man medikament på
hud rundt munnen.
C Aerosol med kammer og maske
Barn skal bruke aerosol på kammer. Fra 5-6 års alder vil barnet oftest kunne slutte munnen rundt
munnstykket slik at det blir tett, og da er er munnstykke bedre, da unngår man medikament på
hud rundt munnen.
D Inhalasjon med pulver (for eksempel turbohaler/diskus)
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3 år gammel tidligere frisk gutt har nylig gjennomgått luftveisinfeksjon. Han er akutt henvist fra
legevaktslege på grunn av nyoppståtte petekkier, blødning fra tannkjøttet og epistaksis. Ved
undersøkelse finner du petekkier på ekstremiteter, trunkus og ganen. I munnhulen er det sivblødning
fra gingiva og pågående epistaksis som ikke har stoppet med kompresjon. 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 Prednisolon
Pasienten har blødningsgrad 4 og derfor indikasjon for behandling. Siste retningslinjer anbefaler
per orale steorider (2-4 mg/kg) framfor IVIg som førstevalg ved ITP. Rituksimab kan brukes ved
kronisk ITP.
B Rituksimab
C Immunoglobluliner
D Observasjon
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Peter er 6 år gammel. Han henvises til barnelege pga forsinket høydetilvekst. Han har falt fra 75persentilen til 25-persentilen fra 4 til 6 års alder. Vekt i forhold til høyde ligger på 2,5-persentilen. Han
føler seg frisk, men mor angir at han ofte har løs avføring som er vanskelig å skylle ned i toalettet.
Blodprøver viser:
Hb 9,7 g/dL
(referanse: 11,5-14,5 g/dL)
Ferritin 2 μmol/L
(referanse: 15-100 μmol/L)
Kalprotektin i avføring <50 mg/kg (referanse: <50 mg/kg)
CRP <5 mg/L
(referanse: <5 mg/L)
Hvilken diagnose er mest sannsynlig?

A
B

Laktoseintoleranse
Har oftest GI-symptomer, går sjelden ut over høydevekst
Stoffskiftesykdom

C

kan påvirke vekst, vekt og gi diare ved høyt stoffskifte, men vil trolig ha andre symptomer og
passer ikke med malabsorpsjonen
Crohns sykdom

Lav kalprotektin verdi i feces taler ikke for Crohns sykdom
D X Cøliaki
Kan være (nesten) uten symptomer, og påvirke veksten og har ofte malabsorpsjon som her
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Du får telefon fra turnuslege i distriktet som er på vei til en gutt som idag feiret sin 3-årsdag med
familie på besøk og en tante hadde laget Snickers-kake med nøtter i. Noen minutter etter han smakte
på denne begynte han å hovne opp rundt øyne og lepper og har nå tiltakende hvesende pust og er blitt
helt blek og stille. Legen er fremme om noen få minutter og lurer på hva han bør gjøre klart først.
Hva vil du foreslå?
A Klargjør 0,5ml racemisk adrenalin på forstøver
B X Trekk opp adrenalin 0,15mg til intramuskulær injeksjon
Riktig. Dette er anafylaksi i utvikling og adrenalin 0,01mg/kg (3åringer er ca 14kg) til
INTRAMUSKULÆR injeksjon er førstebehandling. Det er aktuelt med inahalasjonsbehandling
sekundært ved respiratoriske symptom (rac. adrenalin ved særlig inspiratorisk stridor, og
Ventoline ved ekspiratorisk pipelyder), og tertiærbehandling er i.m./i.v. hydrokortison)
C Trekk opp 50mg hydrokortison til intramuskulær injeksjon
D Klargjør 2,5mg Ventoline på forstøver
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Gutt født til termin, fødselsvekt 3560 g. Jordmor ber om tilsyn pga "gult barn". Det virker for øvrig
klinisk upåfallende. Det er tatt ei blodprøve som viser serumbilirubin 175 µmol/ml.
Bilirubinverdien ligger ca 10µmol over anbefalt behandlingsgrense.
Hvilke av følgende ekstra blodprøver vil du prioritere?
A X Hb, blodtype, Rhesus, DAT
Rett svar, det mest sannsynlige her er enten "fysiologisk hyperbilirubinemi" eller immunisering
pga ABO-uforlikelighet
B Hb, TSH, Fritt T4, ALAT, ASAT
C Hb, CRP, konjugert bilirubin, ALAT
D Hb, CRP, hvite, trombocytter, reticulocytter
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Du er fastlege og blir oppringt av ei engstelig mor som forteller at hennes 6 år gamle datter har
kommet hjem fra skolen gråtende og fortvilet. Hun har fortalt at på veien hjem kom en ungdom bort til
henne. Han skal ha dratt henne bak noen busker og tatt hånda si ned i buksa hennes mot/inni tissen.
Dette var vondt, men hun har ikke hatt blødning.
Hva er mest riktig handling av deg?
A
B

Du sier til mor at jenta kan komme på første ledige time til undersøkelse neste morgen.
Du ber de møte på Barnehuset tidlig neste morgen for avklaring hva som har skjedd og
legeundersøkelse
C Du ber mor om å ringe politiet først, så får de avgjøre om det er behov for en legeundersøkelse.
Det er fornuftig å ringe politiet, men da for å anmelde og ikke for å avgjøre om det er indikasjon
for legeundersøkelse.
D X Du avtaler med nærmeste barneavdeling at jenta kan komme til undersøkelse som øyeblikkelig
hjelp.
Her er det behov for akutt sporsikring, så her er tidsfaktoren veldig viktig.
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Petter har kommet hjem etter en reise til sine besteforeldre som driver gårdsbruk på Vestlandet. Her
pådro han seg en tarminfeksjon med magesmerter og blodig diarre. Han ble undersøkt av fastlegen
etter hjemkomst og fikk ikke antibiotika. Han har nå kommet seg bra.
Hvilken mikrobe var mest sannsynlig årsaken?
A X Campylobacter jejuni
Vanlig bakteriell årsak etter smitte i Norge - til enteritt med blodig diarre som vanligvis ikke trenger
antibiotikabehandles
B Giardia lambdia
Parasitt som kan gi blodig diarre og vanligvis behandles med metronidazol
C Salmonella typhi murium
Gir oftest vandig diarre som ikke antibiotikabehandles
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Prostatakreft uten spredning kan behandles på ulike måter alt etter pasientens generelle helsetilstand
og tumors aggressivitet. Hvilke standard behandlingsforløp finnes i Norge?
A

Watchful Waiting med hormonell behandling ved progresjon, Radikal strålebehandling, Radikal
prostatektomi
B Kastraksjonsbehandling med cellegift (Docetaxel), Radikal prostatektomi, Radikal ekstern
strålebehandling.
C X Radikal prostatektomi, Aktiv overvåkning, Radikal ekstern strålebehandling
Det pågår radnomisert studie mellom operasjon og stråling men edna ingen resultater. Ved
lavrisiko er aktiv overvåkning behandling innen sykdommen progredierer.
D Radikal prostatektomi, HIFU (High frequency Ultrasound), Radikal ekstern strålebehandling.
0000160af3d007be21
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En 65 år gammel kvinner har oppsøkt deg på legekontoret 4 ganger siste året på grunn av
residiverende urinveisinfeksjon. Den første gangen behandlet du pasienten etter
resistensbestemmelse av urinen. De etterfølgende infeksjoner ble behandlet med samme type
antibiotika, 3 dagers behandling hver gang, og pasienten ble frisk hver gang. Hun kommer nå med
infeksjonssymptomer igjen. Hva gjør du?
A

Du gir pasienten samme type antibiotika men sender inn urin for resistensbestemmelse og
avventer denne før du gir en 14 dagers behandling
Kvinner har plager fra blæren over så lang tid bør henvises for cystoskopi for å utelukke
blærecancer.
B X Du sender urin til dyrkning og henviser pasienten til cystoskopi
Urindyrkning for resistensbestemmelse er viktig for pasienter med kronisk UVI. Cystoskopi er
viktig siden denne diagnosen kan maskere blærekreft.
C Du henviser pasienten til cystoskopi og CT urinveier på grunn av residiverende UVI
I første omgang tar man ikke CT ved urinveisinfeksjon. Dette er aktuelt dersom man finner
blærecancer. Kan også være aktuelt som ledd i utredning senere.
D Du henviser pasienten til cystoskopi og UL urinveier
I første omgang er det cystoskopi som er aktuelt. UL kan evnt gjøres senere i utredningen om noe
skulle tilsi det.
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Behandlingen av peniscancer er i mange land sentralisert fordi det er en sjelden sykdom og fordi man i
økende grad kan utføre organbevarende kirurgisk tilnærming for å bevare livskvalitet. Hva er viktigst
for prognose og overlevelse ved behandling av peniscancer?
A Postoperativ adjuvant behandling med cellegift til pasienter med lokalavansert vekst >=T3.
B X Adekvat utredning og behandling av patologiske lymfekjertler i lyskene.
Man bør ha teknikk på plass for diagnostikk og behandling av sentinel node (første lymfekjertelen
i lysken).
C Behandling av konkominant HPV (humant papilloma virus) infeksjon.
D Frie kirurgiske marginer av primærtumor.
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Hvilke tre symptomer er de vanligste ved utvikling av BPH, benign prostatahyperplasi?
A

Redusert trykk ved vannlating, startvansker, hyppig vannlating
ikke de hyppigste
B Nocturi, starvansker, mikroskopisk hematuri
ikke de hyppigste
C Mikrohematuri, redusert trykk ved vannlating,hyppig vannlating
ikke de hyppigste
D X Nocturi, urgency, hyppig vannlating
symptomene som gjerne er de første menn har ved utvikling av BPH
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Hvordan oppdages oftest en nyretumor
A X Tumor påvises tilfeldig ved CT undersøkelse
I 60-70% av tilfellene blir tumor tilfeldig påvist ved bilde-undersøkelse som gjøres av annen årsak
B Pasienten får mikrohematuri
Sjelden ved nyrecanser
C Pasienten får makrohematuri
Sjelden ved nyrecanser
D Pasienten får smerter i flanken på aktuell side
Kommer først ved langtkommen sykdom eventuelt.
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Hvilke 3 risikofaktorer er assosiert med utvikling av nyrecanser?
A X Fedme, røyking og hypertensjon
Alle regnes som risikofaktorer
B Hypertensjon, diabetes og carsinogener fra metallindustri
bare hypertensjon regnes som risikofaktor
C Fedme, carsinogener fra metallindustri og glomerulonefritt
Bare fedme regnes som en risikofaktor
D Carcinogener fra metallindustri, røyking og diabetes
Bare røyking regnes som risikofaktor
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En mann på 30 år oppsøker fastlegen på grunn av stadig dårligere trykk ved vannlating og han bruker
lang tid på å tømme blæren.
Han er ellers frisk og sprek og i yngre år drev han med sykkelsport men sluttet etter en ulykke hvor
han fikk et traume mot perineum.
Han har kommet seg fint etter dette og føler seg helt fin bortsett fra det aktuelle.
Hvilken diagnose er mest forenlig med plagene han har.
A

Persisterende fremre urinrørsklaff
Medfødte tilstander gir sympromer tidligere
B Benign prostatahyperplasi (BPH)
Ikke i hans alder
C X Uretrastriktur
Kommer ofte som følge av skade mot urinrøret i perineum. Spesielt fall mot sykkelstang.
D Uretraprolaps
Ikke noen diagnose hos menn
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En av dine pasienter, en 70 år gammel mann med noe prostataplager, har blitt undersøkt med 3-fase
CT urinveier pga makroskopisk hematuri.
Ikke noe patologisk ble påvist.
Hva vil du gjøre videre for komme nærmere en diagnose?
A

Ta PSA for å utelukke canser prostata som årsak
PSA er ikke del av den faste utredningen av makrohematuri.
B X Henviser til diagnostisk uretracystoskopi
Uretracystoskopi hører med til den faste utredningen av makroskopisk hematuri
C Henviser til uroflow på mistanke om benign prostatahyperplasi
Cystoskopi må gjøres først . Annen utredning kommer eventuelt senere.
D Undersøke blødningsstatus, spesielt trombocytter og koagulasjonsfaktorer
Gjøres eventuelt om man ikke finner årsak til gjentatte blødninger
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En 70 år gammel mann oppsøker deg på legekontoret med en oppfylning i scrotum på hø side. Han
har ikke smerter men oppfylningen er til irritasjon. Du bruker lommelykt og ser at oppfylningen er en
gjenomlysbar væskeoppfylning og stiller diagnosen hydrocele. Diameter er nesten 10 cm. Hva er det
beste å gjøre nå?
A

Du informere pasienten om at dette er en ufarlig tilstand og at behandling ikke er nødvendig med
mindre det utvikler seg infeksjon.
Det er pasientens plager som avgjør om operasjon er aktuelt.
B Du henviser pasienten til UL skrotum for å få diagnosen bekreftet.
Dette er strengt tatt ikke nødvendig om du har en så sikker diagnose og på en mann i hans alder
er det svært liten risiko for testikkelcancer så her kan man henvise direkte til operasjon
C X Du henviser pasienten til operasjon dersom pasienten ønsker behandling
Ved hydrocele er det pasienten som må avgjøre om operasjon er ønskelig. Operasjonen gjøres
som dagkirurgi og hinnene rundt testikkelen som man antar produserer væsken kan fjernes eller
vrenges.
D Du informere pasienten om at dette er en ufarlig tilstand og tømmer væsken med en sprøyte
siden han har plager
Tømming av væske har ingen hensikt fordi det raskt vil fylle seg igjen.
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En 65 år gammel mann kommer til legevakten en sen ettermiddag. Han har ikke vært til undersøkelse
hos fastlegen på 3 år. Han er rimelig frisk og bruker ingen faste medisiner. Han er nettopp blitt
pensjonist (tidligere lærer). De siste ukene har han følt seg uvel og svimmel. De siste dagene har han
også vært litt kvalm, han føler seg stresset, og ved et par anledninger har han hatt ustødig gange. Han
er også blitt tungpusten ved gange på flat mark. Symptomene har kommet gradvis gjennom denne
perioden. Du finner at blodtrykket er høyt 192/118.
Hva er den mest korrekte håndteringen av denne pasienten?
A
B

Pasienten har mest sannsynlig et akutt slag, han bør starte med Albyl E snarest
Pasienten har mest sannsynlig alvorlig hypertensjon (hypertensive urgency) og du starter derfor
med to medikamenter i moderat dose (Angiotensin 2 reseptor blokker + kalsium kanal blokker) og
tar ham tilbake til kontroll allerede om to dager
C Pasienten har mest sannsynlig alvorlig hypertensjon (hypertensive urgency) og du vil derfor
organisere en avtale ved medisinsk avdelings akuttpoliklinikk neste formiddag for vurdering og
oppstart av behandling.
D X Pasienten har mest sannsynlig hypertensiv krise (hypertensive emergency) og må derfor
innlegges på sykehus for akutt redusering av blodtrykket
pasienten frembyr symptomer som er forenlig med organ svikt, både encephalopati og hjertesvikt
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EN 68 år gammel mann har hatt diabetes type 2 i 6-8 år. Han er rimelig frisk, går turer regelmessig,
inntil nylig jobbet som lærer. Han bruker Metformin 1000mg x2 (moderat/høy dose) og Candesartan 8
mg x1 (liten/moderat dose ARB). Han er godt fornøyd med sin medkamentelle behandling og har ikke
veldig lyst til å endre på denne. BT er ca 160/90,
Lab: HbA1c ca 62 mmol/mol (ref.omr. 28-40 mmol/mol),
s-kreatinin 92 umol/l (ref.omr. 60-105 umol/l),
urin albumin/kreatinin ratio 120 mg/mmol (ref.omr. < 3 mg/mmol).
Hvilken vurdering er mest korrekt?
A

Gitt pasientens alder og personlige ønsker så vurderes situasjonen som relativt tilfredstillende og
man gjør ingen endringer av medisineringen
B X Man bør prøve å øke Candesartan til maks dose (32mg x1)
Det viktigste her er å redusere BT til ca 130/80 vha høy dose RAS blokkade. Dette vil også
redusere albuminurien som er betydelig. Blodsukker kontrollen er rimelig god, og det er ikke så
mye å hente på å bedre denne hos en slik pasient.
C Man bør bedre blodsukker kontrollen ved å starte med en liten dose langtidsvirkende insulin om
kvelden, ønsket HbA1c i området 53-56 mmol/mol
D Man bør bedre blodsukker kontrollen ved å øke til maksimal dose metformin (1000mg x3), ønsket
HbA1c i området 53-56 mmol/mol
0000160af3d007be21
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En mann på 64 år har fått diagnostisert IgA-glomerulonefritt. Han har s-kreatinin 320 umol/l (ref.
50-100), GFR 20 (ref. > 90) og urin-albumin/keatininratio 240 mg/mmol (ref. < 3). Blodtrykket er ca
140/70 på de fleste kontrollene. Han har vært behandlet med ACE hemmer (lisinopril 20 mg x1) i 5-6
måneder, og du vurderer nå om han bør starte med Predniosolon 60 mg daglig.
Bør Prednisolon startes, og med hvilken begrunnelse?
A

Nei, høydose prednisolon anbefales ikke på grunn av manglende dokumentasjon i form av gode
randomiserte kliniske studier
B X Nei, høydose prednisolon anbefales ikke fordi denne pasienten har for langtkommen sykdom
s-kreat 330 tilsvarer en eGFR som er langt under 30ml/min, og sykdommen har dermed vart for
lenge / gjort for mye skade. Nytten vil dermed ofe være mindre enn bivirkningene, og slik
behandling anbefales derfor ikke.
C Ja, det vil være gunstig å starte høydose prednisolon for å redusere den underliggende
immunprosessen og derigjennom redusere videre skade av glomerulus
D Ja, det vil være gunstig å starte høydose prednisolon for å hindre reopptak av albumin i tubulus
og den påfølgende inflammasjonen som dette starter i tubulus/interstitiet
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Ved resistent hypertensjon kan man relativt ofte finne en underliggende årsak til pasientens
hypertensjon.
Hvilken form for sekundær hypertensjon er hyppigst forekommende?
A
B
C
DX

Cushings syndrom
Pheocromocytom
Nyrearterie stenose
Primær hyperaldosteronisme
med ny screening metode (aldo renin ratio) finner man disse pasientene mye oftere. de andre
alternativene er mye sjeldnere
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Mann 40 år har kronisk nyresykdom stadium IV. Han har Alport syndrom, flere familiemedlemmer har
samme diagnose.
Ved siste kontroll forteller han at han blir fortere trøtt, men synes det er greit å være i full jobb.
Kreatinin er 400, eGFR 19 ml/ min, langsom progresjon av nyresykdommen.
Stabil vekt og akseptabelt blodtrykk. kalium 5.0
Hvilke tiltak er mest hensiktsmessig på dette stadiet?
A X Starte utredning mtp nyretransplantasjon og undersøke om det er mulige levende givere - før det
blir behov for dialyse
Rette tidspunkt for å starte utredning, da han har arvelig nyresykdom, kan det ta tid å finne
eventuell levande giver.
B Henvise til AV (arteriovenøs) fistel eller PD (peritoneal dialyse)-kateter som forberedelse til dialyse
Han har langsom progresjon av sin kroniske nyresykdom, det kan ta lang tid før han får behov for
dialyse, ikkj nødvendig med så tidlig henvisning.
C Vurdere oppstart dialyse behandling og deretter utredning mtp nyretransplantasjon
Det er ikke indikasjon for å starte dialysebehandling på dette stadiet, langsom forverring av
nyretilstanden og få uremiske symptom.
D Uendret medisinsk behandling, ny vurdering når kreatinin er > 500
Bør starte planlegging av nyreerstattande behandling, og forsøke å få til nyretransplanatsjon før
han blir dialysetrengende. Det kan være i seneste når kreatinin når 500.
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83 år gammel mann som er i peritoneal dialyse (PD), assistert av hjemmesykepleien. Ved kontroll på
PD enheten angir han at han kjenner seg litt slapp og uvel, verken han eller hjemmesykepleien har
merket noe spesielt med dialysevæska når den tappes ut, men har litt vondt i magen.
Når du undersøker han finner du klart dialysat, men han er tydelig øm i magen, lokalisert i området
ved PD kateterutgang og du ser at det kommer litt puss ut når du klemmer der.
Lab viser CRP 85, BT er normalt og det er ingen leukocytter i dialysat. Kun lett rubor ved PD
kateterutgang.
Hva er den mest sannsynlige diagnose?
A X Kateteter tunnelinfeksjon
Mest sannsynlige diagnose, ømhet over kateter og puss som kommer ut av tunnnelen
B Erysipelas
Lite holdepunkt for kun hudinfeksjon, kommer puss fra kateter tunnell.
C Exit site-infeksjon (utgang av PD kateter)
Lite objektive funn ved exit site, infeksjonen sitter sannsynligvis lenger inne.
D Peritonitt
Ikke holdepunkt for peritonitt, har klar dialysevæske og ingen leukocytter i dialysatet.
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En 30 år gammel kvinne oppsøker fastlegen pga. nytilkomne ødemer i begge underekstremiteter og
poser under øynene. Blodtrykk 145/95 mmHg. Ingen andre organfunn. Hun er frisk fra tidligere og
bruker ingen medikamenter.
Lab.:
Analyse

Resultat

Referanseområde

Kreatinin

56 µmol/l

60-105

Urinstix

Albumin 4+, ellers negativ

negativ

Urin-albumin/kreatinn ratio
467 mg/mmol
Hvilken diagnose er mest sannsynlig?

<3

A Akutt pyelonefritt
B Akutt interstitiell nefritt
C X Akutt glomerulonefritt
Hun har nefrotisk albuminuri, sannsynlig nefrotisk syndrom. Dette sees akutt ved enkelte typer
akutt glomerulonefritt, mest typisk : Minimal change nefropati, fokal segmental glomerulosklerose,
membranøs glomerulonefritt.
D Vaskulitt
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Ved moderat hypertensjon anbefales det nå ofte å starte med to medikamenter. Valg av
medikamenttype og dose baserer seg på forholdet mellom BT senkende effekt og bivirknigner
Hvilket av føglende alterntiver er mest korrekt som begrunnelse for å starte behandling med to
medikamenter?
A

Lav dose ACE hemmer pga risiko for nyresvikt og andre bivirknigner ved høyere doser
+ lav dose kalsiumblokker pga sterkt økende bivirkningsfrekvens med høyere dose
B moderat til høy dose av både ACE hemmer og kalsiumblokker da begge har lite bivirknigner og
bedre BT senkende effekt jo høyere doser
C Lav dose ACE hemmer pga risiko for nyresvikt og andre bivirknigner ved høyere doser
+ rel høy dose kalsiumblokker pga bedre BT senkende effekt jo høyere dose
D X moderat til høy dose ACE hemmer pga lite bivirknigner og bedre BT senkende effekt jo høyere
doser
+ lav dose kalsiumblokker pga sterkt økende bivirkningsfrekvens med høyere dose
både ACE og CCB har fint økende BT senkende effekt når vi øker dosene. ACEi har rel flat
bivirkningsprofil, slik at det er ikke noen særlig økning av bivirkninger ved høyere doser, mens
dete er et betydelig problem ved CCB.
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En 40 år gammel mann har hatt diabetes type 1 i 25 år. Han har betydelig redusert nyrefunksjon
(eGFR 25 ml/min), men nyrefunksjonen har vært stabil de siste to årene. Videre så har han meget god
blodsukker kontroll (HbA1c 52 mmol/mol = 6.9%), optimalt BT 125/75 mmHg, og kun lettgradig
albuminuri (Albumin kreatinin ratio 10 mg/mmol). Han bruker Atacand 32 mg x1 (A2 blokker). De siste
to uken har han ikke vært i sin vanlig form. Han føler seg sliten og litt svak i beina.
Du har tatt blodprøver på kontoret som viser følgende:
Hb 12.2 g/dl (ref. omr. 13.5-16.5),
Na 136 mM (ref. omr. 135-145),
K 6.3 mM (ref. omr. 3.5-4.5),
kreatinin 290 (ref. omr. 60 - 105 µmol/L).
Du tar også et EKG som viser litt rask sinusrytme 90, men ellers helt normalt.
Hva er riktig vurdering:
A

Pasienten bør innlegges Medisinsk avdeling for å starte glukose insulin drypp slik at s-K nivået
kan senkes til et tryggere nivå
B Pasienten bør innlegges Medisinsk avdeling for å starte hemodialyse slik at K kan fjernes rakst og
effektivt fra kroppen
C X Pasienten trenger ikke innleggelse, men han må stoppe Atacand og starte med Lokelma (kalium
bindende pulver som røres ut i vann). Nye prøver på legekontoret i morgen.
Dette vil trolig senke K iløpet av det kommende døgnet. s-K 6.2 er klart for høyt , men ikke
livstruende og med normalt EKG er det trygt å behandle utenfor sykehus
D Pasienten bør innlegges Medisinsk avdeling for EKG overvåkning
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En 60 år gammel mann har nettopp fått påvist nefrotisk syndrom. Blodtrykket er 130/90 mmHg. Han er
ikke-røyker. BMI 28 kg/m2.
Hvilket alternativ beskriver best de mest aktuell behandlingstiltakene hos en slik pasient?
A X Saltrestriksjon, diuretika, ACE hemmer, og evt immunmodulasjon
Dette er korrekt.
B Saltrestriksjon, ACE hemmer og høydose prednisolon
Ikke alle kan/bør behandles med steroider
C Diuretika, ACE hemmer og A2 blokker for maksimal reduksjon av proteinurien
ACE og ARB bør ikke kombineres, evt kun i helt spesielle tilfeller hos erfaren spesialist
D Diuretika, ACE hemmer, og Calciumblokker
kalsiumblokker har ingen plass i behandlingen her
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En 48 år gammel kvinne oppsøkte fastlegen fordi hun hadde følt seg uvel siste 6 uker med svettetokter
og problemer med å få sove. Det ble tatt en fastende blodprøve kl 08 hvor resultatene er vist nedenfor.
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Analyse

Enhet

Referanse-område

Resultat

S-Glukose

mmol/L

4,0 - 6,0

6,5 (H)

B-HbA1c (glykert
hemoglobin)

mmol/mol

28 - 40

42 (H)

S-Kalsium, total

mmol/L

2,15 - 2,51

2,43

S-Kalsium, fritt i serum
(standardisert til pH
7,40)

mmol/L

1,18 - 1,32

1,29

S-Kortisol

nmol/L

Kl. 06-10: 133 - 537
Kl. 16-20: 68 - 327

291

S-Anti-thyroid
peroxidase (TPO)

kU/L

< 35

93 (H)

S-Fosfat

mmol/L

0,85 - 1,50

1,11

S-Fritt T3

pmol/L

4,0 - 6,8

10,9 (H)

S-Fritt T4

pmol/L

12,0 - 22,0

28,1 (H)

S-PTH
pmol/L
(Parathyreoideahormon)

1,6 – 6,9

3,1

S-TSH
mIE/L
(Thyreoideastimulerende
hormon)

0,27 – 4,20

<0.01 (L)

Anti-TSH reseptor
(TRAS)

<1,0

10 (H)

IU/L

Hvilken av følgende tilstander er det mest holdepunkter for at pasienten har?
A

Diabetes mellitus type II
nei, ikke tilstrekkelig høy HbA1c / glukose
B X Primær hypertyreose pga. Graves sykdom
ja, lav TSH, høy fT4, ft3, TRAS og anti-TPO
C Sekundær hypertyreose pga. hypofyseadenom
Nei, da ville både TSH og ft4 vært (lett) forhøyet
D Primær hypotyreose pga. autoimmun tyreoiditt
nei, da ville tsh vært høy og ft4 lav
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En 28 år gammel kvinne med kroppsmasseindeks på 29 kg/m2 er gravid i uke 25. Fastlegen ønsker å
undersøke om hun har svangerskapsdiabetes. Hvilken test bør benyttes?
A

Glukose i plasma tatt fastende
nei, den kan ikke benyttes for å stille diagnosen
B Glukose i urin målt ved hjelp av strimmel
nei, den kan ikke benyttes
C X 2 timers peroral glukosebelastning
ja
D Glykert hemoglobin (HbA1c)
nei, den kan ikke benyttes for å stille diagnosen
0000160af3d007be21
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Kvinne 45 år gjennomgikk total tyreoidektomi for 8 måneder siden på grunn av Graves sykdom med
stort struma og svært høyt stoffskifte. Etter operasjonen ble det startet med L-tyroksin. De siste ukene
har hun blitt økende plaget med nummenhet og prikking i fingrene og rundt munnen, og hun har også
hatt muskelkramper.
Hvilken tilstand har pasienten mest sannsynlig?
A X Hypokalsemi
Pasienten har fått skadet/ødelagt paratyreoideakjertlene i forbindelse med tyreoidektomien og har
hypokalsemi som følge av hypoparatyreoidisme
B Epilepsi
C Hypotyreose
D Hyperkalsemi
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61 år gammel mann som er innlagt med sepsis. Han er tidligere frisk og har normal nyrefunksjon.
Normale stoffskifteprøver og negative tyroidea-antistoffer to år tidligere. Nye stoffskifteprøver blir tatt
uten klar indikasjon. Disse viser fritt tyroksin (FT4) 10,9 pmol/L (referanseområde 11,6 - 19,1 pmol/L)
og tyreoideastimulerende hormon (TSH) 1,7 mIE/L (referanseområde 0,24 - 3,78 mIE/L). Anti-thyroid
peroxidase (anti-TPO) er 10 IU/mL (referanseområde ≤ 35 IU/mL). Bør han få substitusjonsbehandling
med tyroideahormon under oppholdet?
A

Ja.
Ikke riktig. Se kommentar til svar a.
B X Nei.
Riktig svar er «nei». Kun lett nedsatt FT4 med normal TSH ikke er tilstrekkelig for diagnosen
hypotyreose. Pasienten har også negativ anti-TPO. Denne pasienten har neppe hypotyreose,
mistanken om sekundær (hypofysær) hypotyreose er meget liten. Ved kritisk sykdom ser man
derimot ofte kombinasjonen lett nedsatt FT4 og normal TSH. Det er ingen dokumentert effekt av
behandling med tyroideahormon hos pasienter med kritisk sykdom som ikke har verifisert
hypotyreose.
C Ikke i utgangspunktet, men revers trijodtyronin (T3) bør tas, og hvis revers T3 er lav, bør han få
tilskudd av tyroksin.
Ikke riktig. Det har ingen hensikt å ta revers T3 hos pasienter med kritisk sykdom (i klinisk
øyemed). Revers T3 øker ved kritisk sykdom, men vil ikke kunne gi noe tilleggsinformasjon
her. Revers T3 har ingen biologisk aktivitet.
D Han bør få både tyroksin (T4) og trijodtyronin (T3) fordi han er kritisk syk.
Ikke riktig. Se kommentar til svar a.
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En 39 år gammel mann søker lege pga anfall med svetting, hjertebank og svimmelhet. Anfallene kan
vare fra noen få minutter til flere timer og den siste tiden har de opptrådt nesten daglig. Det ble
diagnostisert hypertensjon for noen måneder siden. Effekten av behandling har vært moderat. Han er
normalvektig og tidligere røyker. Rutineprøver viser blant annet normal S-kreatinin og S-kalium på 4,7
mmol/L (3,5-5,0).
Hvilke av disse analysene vil mest sannsynlig gi diagnosen?
A serum IGF-1
B
kortisol i spytt ved midnatt
C X Metanefriner i plasma
anfallsvise symptomer er typisk for feokromocytom og diagnosen stilles ved måling av
metanefriner som er et degraderingsprodukt av katekolaminer
D Renin og aldosteron i morgenblodprøve
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Du har overtatt en fastlegepraksis, og møter for første gang en kvinne på 84 år som har hatt type 2
diabetes i ca 25 år. Hun bruker mulitinjeksjonsregime insulin, med NPH insulin (Insulatard) 24 + 10 E
daglig og hurtigvirkende insulin (Humalog) 5-8 E før måltider, hvor dosen vurderes ut fra målt
blodsukker før måltid. Hun er 170 cm høy og veier 74 kg, som gir BMI 25,6 kg/m2.
Det er tatt følgende blodprøver, fastende: Hb 12,9 g/dl (11,7-15,3), kreatinin 59 µmol/l (45-90), HbA1c
61 mmol/mol (28-40), s-glukose 8,1 mmol/l (4-6), insulin C-peptid 0,7 nmol/l (0,3-2,4). Pårørende
rapporterer redusert hukommelse, og du får også et inntrykk av dette under samtalen. I samråd med
pasient og datter planlegger dere at hjemmesykepleien skal overta ansvaret for medisinering.
Vil du vurdere endringer i hennes diabetesbehandling?
A X Ja, jeg starter med Metformin i langsomt opptrappende doser og seponerer hurtigvirkende insulin
Riktig. Bruk av hurtigvirkende insulin hos eldre pasient med kognitiv svikt øker risiko for
hypoglykemier, som er uheldig hos denne pasientgruppen. Hun har ikke nyresvikt, og da er
Metformin basisbehandlingen ved type 2 diabetes. Dersom en starter Metformin er det sannsynlig
at hun vil beholde tilfredsstillende glukoseregulering også uten bruk av hurtigvirkende insulin.
B Nei, hun har tilfredsstillende HbA1c og du vurderer derfor hennes diabetesbehandling som
adekvat
Ikke mest riktig. Det er riktig at HbA1c er adekvat, men bruk av hurtigvirkende insulin hos eldre
pasient med redusert kognitiv funksjon øker risiko for hypoglykemi, som vil være uheldig hos en
slik pasient.
C Ja, siden hjemmesykepleien nå skal administrere insulindoseringen endres dosen Humalog til 5 E
ved blodsukker >10 mmol/l og 8 E ved blodsukker >15 mmol/l
Feil. En anbefaler ikke bruk av slik "glideskaladosering" av hurtigvirkende insulin dosert
uavhengig av måltider, noe som vil være tilfelle dersom hjemmesykepleien skal administrere
insulin når de er på besøk
D Ja, kveldsdosen Insulatard økes til 12 E på grunn av for høyt fastende blodsukker
Feil. Fastende blodsukker 8,1 mmol/l er adekvat hos en pasient på 84 år med kognitiv svikt
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En mann på 37 år har ingen plager, men har tatt blodprøver som ledd i rutinekontroll ved
bedriftshelsetjenesten: fT4 29,1 pmol/l (13,5-21,2) og TSH 1,3 mIE/l (0,4-3,8). Hva er mest
sannsynlige årsak?
A Tyreoideahormonresistens
B X Falsk forhøyet fT4 grunnet analytisk interferens
Analytisk interferens ved måling av fritt T4 er relativt vanlig, og kan skyldes både heterofile
antistoff i blod, interferens med medikamenter eller arvelig variant av albumin som endrer
affiniteten til T4. Primær hypertyreose er utelukket, siden TSH er normal. TSHom og tyr.
hormonresistens er sjeldne tilstander og lite sannsynlig, og pasienten vil da vanligvis ha noen
symptomer forenlig med hypertyreose.
C Primær hypertyreose
D TSH-produserende hypofyseadenom
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Hvordan undersøker man om en pasient har utviklet diabetisk nevropati på enklest mulig måte?
A

Kraftundersøkelse
Feil. Kraft er sjeldent nedsatt ved diabetisk nevropati, men kan forekomme ved langtkommen
sykdom.
B Reflekser
Feil. Reflekser kan være nedsatt, men monofilament er den beste undersøkelsen
C Nevrofysiologisk undersøkelse
Feil. Nevrofysiologisk undersøkelse er indisert ved evt tvil om diagnosen eller som en bekreftende
test ved diabetisk nevropati.
D X Monofilament
Riktig svar: Alle pasienter bør undersøkes årlig med monofilament for å identifisere diabetisk
polynevropati og for å identifisere personer med økt risiko for utvikling av fotsår.
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På fastlegekontoret kommer det inn en 30 år gammel mann med diabetes type 1 og insulinpumpe.
Han har siste døgnet kastet opp og har magesmerter. Ingen diare. Han puster raskt,
respirasjonsfrekvens 22, BT er 115/75, puls 110. Blodsukker er forhøyet på 15 mmol/L. (ref
4,2-6,3mmol/L) Hvilken tilstand bør du mistenke her?
A X Diabetisk ketoacidose
Riktig. Magesmerter og oppkast hos en pasient med insulinpumpe er ketoacidose inntil det
motsatte er bevist. Man bruker kun hurtigvirkende insulin i insulinpumper og man kan utvikle
ketoacidose med kun moderat forhøyet blodsukker (eksempelvis blodsukker 12-15 mmol/L).
B Gastroenteritt
Feil. Gastroenteritt kan gi slike symptomer, men ettersom han har insulinpumpe bør det
mistenkes ketoacidose.
C Pankreatitt
Feil. Pankreatitt kan gi magesmerter, men ettersom han har insulinpumpe bør det mistenkes
ketoacidose.
D Binyrebarksvikt
Feil. Binyrebarksvikt kan gi symptomer som beskrevet, men som oftest ikke høyt blodsukker,
samt har gjerne mer langsom debut.
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En kvinne på 37 år med type 1 diabetes kommer for diabeteskontroll. Hun bruker 22 E
langsomtvirkende insulinanalog hver morgen, og hurtigvirkende insulinanalog før måltider (2-6 E).
Blodsukkerdagbok viser at fastende blodsukker de fleste morgener er på 4-5-tallet, før middag er
blodsukkeret noe høyere (7-8 mmol/l), men et par timer etter måltider har hun ofte blodsukker 10-15
mmol/l. Hun har daglige følinger (hypoglykemier), og føling første del av natten 1-2 netter/uke. HbA1c
er 62 mmol/mol (=7,8 %).
Hvilket råd gir du henne om insulinbehandlingen?
A X Hun har for høy HbA1c og for høyt blodsukker på dagtid. Hun bør generelt øke dosen
hurtigvirkende insulin før måltidene.
Riktig. Blodsukkeret er primært forhøyet etter måltidene, noe som taler for at hun setter for små
bolusdoser hurtigvirkende insulin før måltidene. Mange vil kunne ha nytte av å beregne planlagt
karbohydratinntak for lettere å finne riktig måltidsdose insulin.
B Hun har for høy HbA1c og for høyt blodsukker på dagtid. Du gir råd om å øke dosen
langsomtvirkende insulin med 2 E.
Feil. Hun har ikke forhøyet fastende blodsukker om morgenen, og dosen langsomtvirkende insulin
er dermed neppe for lav.
C Hun har for høy HbA1c og for høyt blodsukker på dagtid. Hun bør gi en ekstra dose
hurtigvirkende insulin når hun måler høyt blodsukker; 2 E ved blodsukker >10 mmol/l og 4 E ved
blodsukker >14 mmol/l.
Feil. Bruk av korreksjonsdoser gir økt risiko for hypoglykemi fordi insulinvirkningen da kommer for
sent i forhold til måltidet. Av og til er det likevel nødvendig med korreksjonsdoser når blodsukkeret
er uventet høyere enn vanlig etter måltid, men dersom det ofte er behov for korreksjonsdoser er
det bedre å øke bolusdosene før måltid enn å fast basere seg på ekstradoser.
D Hun har for høy HbA1c og for høyt blodsukker på dagtid, men for hyppig nattlig føling. Hun bør
redusere dosen langsomtvirkende insulin med 2 E.
Ikke mest riktig. Hypoglykemier tidlig på natten skyldes ofte bruken av hurtigvirkende insulin på
kvelden heller enn for høy dose langsomtvirkende insulin, f.eks med korreksjonsdoser. Årsaken til
disse hypoglykemiene bør en diskutere og vurdere sammen med pasienten i første omgang.
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En kvinne på 54 år oppsøker fastlegekontoret på grunn av slapphet, gradvis økende siste par år. Hun
føler seg deprimert, og har problemer med å klare jobben som lærer. Hun har økt lett i vekt, BMI nå 28.
Du observerer spesielt abdominal overvekt. Rødmusset ansikt. Tynn hud, enkelte blåmerker.BT
158/92, puls 78. HbA1c 60 mmol/l (diabetes > 48).Du tenker at Cushings syndrom bør vurderes.
Hvilken av disse supplerende prøver er da er mest hensiktsmessig?
A

s-ACTH kl 08 og 20
ACTH måles primært med tanke på nivådiagnostikk (utgangspunkt i hypofyse eller binyre) ved
påvist hyperkortisolisme, selv om grad av forhøyelse kan sie noe om sannsynligheten for ektopisk
ACTH-produksjon.
B p/s-kortisol morgen (kl 08)
Kortisolnivået er høyest om morgenen. Ved spørsmål om hyperkortisolisme er det viktigst å måle
når nivået skal være lavt, dvs om kvelden. En kan imidlertid vurdere døgnvariasjon ved å måle p/
s-kortisol kl 08, 20 og 23/24 dersom pasienten er innlagt og det er mulig å ta blodprøver på disse
tidspunktene, men måling kun morgen gir liten nytte.
C spyttkortisol kl 08 og 20
D X Spyttkortisol kl 23
Ved Cushings syndrom er normal døgnvariasjon i kortisolnivå opphevet. Det er derfor spesielt
forhøyet kortisolnivå sent på kvelden, når kortisol vanligvis skal være lavt. Spyttkortisol måler
nivået av fritt kortisol, i motsetning til analyse av kortisol i plasma og serum hvor nivået av
bindeprotein vil påvirke målingen av totalkortisol. Spyttkortisol kan enkelt tas av pasienten selv og
oppbevares i kjøleskap til prøven leveres laboratoriet neste dag, mens det vanligvis vil være mer
logistisk utfordrende å få tatt blodprøver sent på kvelden. Etter forhøyede spyttprøver vil en ofte
gå videre med målinger av kortisol i døgnurin samt dexamethason suppresjonstest.
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En 69 år gammel mann med type 2 diabetes som behandles med metformin x 3 og langsomtvirkende
insulin X 1/døgn, får influensalignende symptomer. Innlagt etter 1 uke; har da redusert bevissthet og er
dehydrert. Pl-glukose 52 mmol/L (ref 4,2 - 6,3 mmol/L), S-osmol 346 (ref 289 – 305) mosmol/kg, pH
7,37 (ref 7,36 - 7,44) og akt. bikarbonat 19 (ref 21 – 27) mmol/L. Etter en time med NaCl infusjon og
insulin er pl-glukose falt til 39 mmol/l. Hva er det optimale blodsukkerfall de neste timene første døgn?
A

Blodsukkerfall 10 - 12 mmol/l/time
Blodsukkerfall 10-12 mmol/l/time er for raskt. Se kommentar til svar B
B X Blodsukkerfall 3 - 5 mmol/l/time
Riktig svar. Etter det initiale blodsukkerfallet (oftest i løpet av 1-2 timer etter behandlingsstart),
tilsiktes et moderat blodsukkerfall 3 - 5 mmol/l/time. Det er holdepunkt for at et raskere
blodsukkerfall i denne perioden kan gi økt risiko for komplikasjoner (bl.a. hjerneødem). https://
www.uptodate.com/contents/diabetic-ketoacidosis-and-hyperosmolar-hyperglycemic-state-in-adult
treatment?search=diabetic%20ketoacidosis%20adult&source=
search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1
C Blodsukkerfall 1 - 2 mmol/l/time
Blodsukkerfall 1-2 mmol/l/time er for sakte i denne fasen. Det vil ta unødig lang tid før
forstyrrelsen i væskebalanse og glukosenivå er korrigert.
D Blodsukkerfall 6 – 9 mmol/l/time
Blodsukkerfall 6 – 9 mmol/l/time er for raskt fall. Se kommentar til svar B.
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En 41 år gammel kvinne har bestilt time hos deg som fastlege. Hun har over noen mnd. vært plaget
med ømhet/smerter i begge bryst. Dette bekymrer henne i det daglige, og hun hemmes i aktivitet fordi
det da gjør mer vondt. Det er ikke konstant like vondt, men hun har ikke funnet mønster i plagene. Du
gjør en grundig klinisk undersøkelse av bryst og regionale glandelstasjoner, og det er helt normale
funn.
Er det nødvendig med videre undersøkelser?
A

Hun henvises til brystdiagnostisk senter for trippeldiagnostikk siden du ved klinisk undersøkelse
ikke kan utelukke brystkreft med sikkerhet.
Det er riktig at klinisk undersøkelse ikke kan utelukke brystkreft med sikkerhet, men smerter i
bryst er ikke et symptom på det. Mammografi i denne situasjonen vil fungere som en slags
screeningundersøkelse og ikke som en målrettet undersøkelse basert på en mistanke om
sykdom.
B X Du informerer henne om at det er vanlig å ha vondt i brystene, og at det alene ikke er et symptom
på sykdom. Det er ikke nødvendig med videre undersøkelse.
Riktig svar. En god konsultasjon med anamnese, klinisk undersøkelse og god informasjon er
oftest det pasienten trenger. Det hender at kvinner har både smerter og palpabel tumor. Da skal
de henvises for utredning, men smertene forårsakes ikke av tumor. Unntak er ved mastitt eller
abscess, men da er det flere symptomer og tegn.
C Hun henvises til brystdiagnostisk senter for trippeldiagnostikk siden du ved klinisk undersøkelse
ikke kan utelukke brystbetennelse med sikkerhet.
Ved brystbetennelse forventes det flere symptomer og tegn på inflammasjon (hevelse, rubor,
feber, nedsatt allmenntilstand).
D Du informerer henne om at det er vanlig å ha vondt i brystene, og at det alene ikke er et symptom
på sykdom. Det er likevel grunn til mammografi for sikkerhets skyld.
Det er veldig vanlig med smerter i bryst, og i den alderen er det ofte ikke-syklisk. Mammografi i
denne situasjonen vil fungere som en slags screeningundersøkelse og ikke som en målrettet
undersøkelse basert på en mistanke om sykdom.
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Du er fastlege. En kvinne på 32 år kommer til deg pga en kul i høyre bryst. Hun fødte sitt første barn
for 6 mnd siden, og hun ammer. Hun ble oppmerksom på kulen for ca 5-6 uker siden, og den har vært
uendret i denne tiden. Ammingen går greit. Hun er i god allmenntilstand, ingen feber. Kulen er uøm.
Ved undersøkelse er det ingen tegn til inflammasjon. Kulen er ca 2 cm, bevegelig, men litt diffus i
avgrensning. I høyre aksille finner du 2 lett forstørrede, men bevegelige lymfeknuter.
Hvilken diagnostisk vurdering og tiltak er mest riktig?
A

Pga alder og amming er brystkreft lite sannsynlig. Det er ikke nødvendig med utredning nå, men
pasienten settes opp til en oppfølgingstime om 1 mnd.
Brystkreft i den alderen er sjelden, men ikke usannsynlig utfra det kliniske bildet. Hun bør
henvises uten utsettelse. Men generelt kan det være klokt med oppfølgingstime der man er i tvil.
B Pga pasientens alder er fibroadenom den mest sannsynlige diagnosen. Du vil henvise henne til
videre utredning når hun er ferdig med amming.
Fibroadenom er det vanligste i hennes alder, men kuler i bryst hos voksne kvinner bør likevel
henvises for utredning uten forsinkelse. En god henvisning vil være til hjelp for brystkirurg som
skal prioritere, og det vil sannsynligvis bli gitt prioritet som ved mistanke om kreft (pakkeforløp)
C X Det kliniske bildet kan passe med brystkreft på tross av ung alder. Det sendes henvisning til
brystdiagnostisk senter som merkes pakkeforløp for kreft.
Det kliniske bildet kan passe med brystkreft. Benign tumor kan det evt være, og det er ikke lett å
skille bening og malign tumor ved palpasjon. Men palpable lymfeknuter i aksillen støtter
mistanken om brystkreft.
D Siden hun ammer er mastitt den mest sannsynlige diagnosen. De 2 palpable lymfeknutene
trekker i samme retning. Pasienten får resept på antibiotika.
Hverken symptomer eller kliniske funn passer med mastitt.
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Du er fastlege. En 42 år gammel kvinne har en avtale hos deg fordi hun har kjent en kul i det ene
brystet. For ca 10 år siden fikk hun operert inn implantater med silikon av kosmetisk grunn. Ved
undersøkelse kjenner du en kul i øvre laterale kvadrant venstre bryst. Den er ca 2 cm i diameter, litt
diffust avgrenset, uøm. Ingen palpable lymfeknuter.
Hvordan skal denne pasienten utredes?
A X Hun skal henvises til videre brystdiagnostikk ved brystdiagnostisk senter. Der vil man starte med
mammografi. Videre vil det bli gjort ultralyd, og det blir sannsynligvis tatt ultralydveiledede prøver
fra kulen.
Riktig svar. Hun skal utredes pga tumor i brystet. Implantetene kan noen ganger gjøre tolkning av
undersøkelse mer utfordrende, men hun skal utredes på vanlig måte. Kulen kan være brystkreft.
B Pga implantatene er det svært lite sannsynlig at hun har brystkreft. Kulen hun kjenner kan være
ledd i begynnende kapseldannelse rundt implnatet hun har hatt i 10 år. Det er ikke nødvendig
med videre utredning.
Feil svar. Hun kan ha brystkreft. Implantetene i seg selv endrer ikke risikoen for det.
C Hun skal henvises til videre brystdiagnostikk ved brystdiagnostisk senter. Der tas det
mammografi. Videre vil det bli gjort ultralyd. Pga implantetene kan man ikke ta biopsi. Ved
mistanke om brystkreft, blir det operasjon uten biopsi først.
Feil svar. Hun skal utredes pga tumor i brystet. Implantetene kan noen ganger gjøre tolkning av
undersøkelse mer utfordrende, men hun skal utredes på vanlig måte. Dette inkluderer biopsi.
D Hun skal henvises til videre brystdiagnostikk ved brystdiagnostisk senter. Pga implantatene går
man rett til MR av bryst da mammografi ikke vil være tolkbare. Videre blir det sannsynligvis tatt
ultralydveiledede prøver fra kulen.
Feil svar. Man utreder på vanlig måte selvom hun har implanteter. Implantetene kan noen ganger
gjøre tolkning av undersøkelse mer utfordrende, og det kan bli aktuelt å supplere med MR.
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Du er fastlege, og en av dine faste pasienter kommer til kontroll. Hun kontrolleres regelmessig fordi
hun fikk behandling for kreft i thyroidea da hun var 24 år. Nå er hun 35. Hun ble behandlet med total
thyroidektomi, sentral glandeldisseksjon og radiojodbehandling. Hun bruker Levaxin. Blodprøve med
thyroglobulin og thyroglobulinantistoff er en del av kontrollopplegget.
Har hun hatt papillært eller medullært thyroideacarcinom, og hvordan kan du vite det utfra
opplysningene du har fått?
A

Hun ble behandlet for papillært thyroideacarcinom. Det vet du fordi hun var bare 24 år da hun ble
behandlet og fordi hun fikk radiojodbehandling.
Feil svar. Det er riktig med papillært thyroideacarcinom, men alderen gir ingen hint i den retning.
Så unge kan også få medullært thyroideacarcinom.
B Hun ble behandlet for medullært thyroideacarcinom. Det vet du fordi hun var så ung og fordi det
ble gjort total thyroidektomi og sentral glandeldisseksjon.
Feil svar. Alder gir ingen hint om type thyroideacancer. Total thyroidektomi og sentral
glandeldisseksjon kan være aktuelt ved både papillær og medullær cancer.
C Hun ble behandlet for medullært thyroideacarcinom. Det vet du fordi hun fikk radiojodbehandling
og du skal kontrollere blodprøve med thyroglobulin og thyroglobulinantistoff.
Feil svar. Radiojod har ingen effekt på medullært thyroideacarcinom. Thyroglobulin og
thyroglobulinantistoff er ikke relevant for denne cancerformen heller. Ved medullært
thyroideacarcinom følger man med calcitonin.
D X Hun ble behandlet for papillært thyroideacarcinom. Det vet du fordi hun fikk radiojodbehandling og
fordi du skal kontrollere blodprøve med thyroglobulin og thyroglobulinantistoff.
Riktig svar. Radiojodbehandling og måling av thyroglobulin og thyroglobulinantistoff er kun aktuelt
ved papillært eller follikulært thyroideacarcinom, ikke ved medullær
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En 6 år gammel jente blir poliklinisk henvist til UL urinveier grunnet hyppige, residiverende
urinveisinfeksjoner siste året og en klinisk gjennomgått nyrebekkenbetennelse. UL undersøkelsen
blir fremskyndet da hun på nytt har en klinisk og biokjemisk venstresidig pyelonefritt. UL avdekker
ingen aktuelle forandringer eller tilgrunnliggende årsaker.
Hva bør gjøres som neste steg i bildediagnostiske utredningen?
A

DMSA nyrescintigrafi
Brukes ikke på det stadiet i utredningen. Kan påvise arr/parenkymdefekter, men små uni-/
bilaterale arr har uklar prognostisk betydning. Medfører stålebelastning, behov for iv tilgang og
evt. lett sedasjon.
B Røntgen urografi
Gjøres ikke uten påvist samlesystem dilatasjon eller annen urinveisanomali (eks.
overgangsstenose) diagnostisert ved andre modaliteter.
C CT abdomen/bekken
CT ikke indisert for diagnostikk av pyelonefritter eller underliggende urinveisanomali (dersom godt
innsyn og avklarign med UL). CT har dog større sensitivitet enn UL for påvisning av
parenkymforandringer ved pyelonefritter. Poenget er imidlertid ikke påvise slike forandringer, men
helst komplikasjoner (abscess) eller underligg. årsak (hydronefrose, stein, refluks, osv.)
D X Røntgen MUCG
Iflg. pediatrisk akutt veileder omdiskutert, men refluks (VUR) er ein vanleg årsak til rep. UTI'er.
Medfører liten strålebelastning. Hos aktuelle pasienten funnet bilaterale grad 3 refluks til enkelt
anlagte samlessytem.
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I pakkeforløp for prostatakreft inngår MR av prostata som første undersøkelse. Hvorfor er det viktig å
ta MR før prostatabiopsi?
A

Biopsiene gir diagnosen, mens MR viser evt metastaser.
Tidlig MR er biopsiplanlegging, man metastaseutreder bare høyrisiko prostatakreft.
B X MR kan vise suspekte områder i prostata som biopsiene bør rettes mot.
kan også brukes til fusjonering av MR og ultralyd for enda mer presise målrettede biopsier.
C Etter biopsi er det umulig å gjøre T-staging med MR
Feil
D Normal MR kan utelukke tumor slik at pasienten ikke trenger biopsi.
ennå ikke sikkert nok med MR til å kunne utelukke tumor.
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Når radiologer tyder CT-undersøkelser av nyrene vurderer de noen ganger om det er
kontrastoppladning i de strukturene de ser på. I hvilken av disse situasjonene er det mest aktuelt?
A

Å skille mellom benign og malign tumor.
Begge vil lade kontrast, skilles ved biopsi.
B Å vurdere om en sten lar seg behandle med ESWL.
Kan da måle tetthet i en enkelt kontrastfase.
C X Å skille mellom solid tumor og cystisk lesjon.
Solide tumores har vaskularisering, og dermed også kontrastopptak, noe cyster mangler.
D Å bedømme gjennomvekst av nyrekapselen.
Ikke relatert til bedømmelse av kontrastopptak.
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En 11 år gammel gutt våknet midt på natten med akutte, venstresidige magesmerter og utstråling til
nedre abdomen. I mottak har han konstanter smerter med takvis forverring. Afebril. U-stix: blod 2+,
leukocytter - . Det palperes en oppfylning subcostalt venstre side. Bankeøm over nyrelosjen.
Hva viser UL bildene?
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A

Venstresidig hydronefrose på bakgrunn av skyggekastende konkrement.
Ses ingen konkrement. Vedlgi uvanlig i aldersgruppen.
B X Venstresidig hydronefrose på bakgrunn av sanns. overgangsstenose.
Vanlegaste årsaken til slik trykkpreget hydronefrose er overgangsstenose (2/3 på venstre side).
C Venstresidig hydronefrose grunnet uttalt refluks.
Refluks blir ikke diagnostisert med UL, sjelden at den medfører såpass mye hydronefrose.
D Stor, sentralt beliggende venstresidig nyrecyste.
Dette er ein hydronefrose, ikke kortikal eller parapelvin nyrecyste (mere unilokulær og
velavgrenset som ikke former seg etter samlesystemet).
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En kvinne på 38 år ble forløst ved elektivt sectio i svangerskapets 38 uker + 5 dager på grunn av
primærutbrudd med HSV II. Barnet var i god form første døgn, men utviklet iløpet av andre levedøgn
takypne, milde intercostale og subcostale inndragninger samt ekspiratorisk grynting. Temperatur 37,0,
puls 170. Det ble gjort rtg.thorax, se vedlagt bilde. 3 dager senere var barnet fri for symptomer. Det ble
gjort et nytt rtg.thorax, som viste normale funn.
Hva er mest sannsynlige diagnose?
Case courtesy of Dr Bruno Di Muzio, Radiopaedia.org, rID: 17886
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A

Mekoniumaspirasjon
Vanlige rtg.funn er flekkvise infiltratrer samt hyperinfiltrasjon av lungeparenchymet. Nyfødte som
får mekoniumaspirasjon er oftest født posttermin (>41 uker). Det at tilstanden går i full remisjon
både klinisk og radiologisk ila. 3 dager taler også mot mekoniumaspirasjon.
https://www.uptodate.com/contents/clinical-features-and-diagnosis-of-meconium-aspirationsyndrome?source=search_result&search=meconium%20aspiration%
20syndrome&selectedTitle=1~43#H13 - https://www.uptodate.com/contents/clinical-features-anddiagnosis-of-meconium-aspiration-syndrome?source=search_result&search=meconium%
20aspiration%20syndrome&selectedTitle=1~43#H13
https://radiopaedia.org/cases/meconium-aspiration-11 - https://radiopaedia.org/cases/meconiumaspiration-11
B X Transient takypnea of the newborn
Forløsning ved sectio er den viktigste risikofaktoren for utvikling av TTN. Pasientens symptomer
er forenelige med tilstanden som debuterer innen de to første levedøgn. Rtg.thorax viser fortykket
interlobærspalte til høyre og interstitielt ødem.
https://radiopaedia.org/articles/transient-tachypnoea-of-the-newborn - https://radiopaedia.org/
articles/transient-tachypnoea-of-the-newborn
https://www.uptodate.com/contents/transient-tachypnea-of-the-newborn?source=
search_result&search=transient%20tachypnea%20of%20the%20newborn&selectedTitle=1~35 https://www.uptodate.com/contents/transient-tachypnea-of-the-newborn?source=
search_result&search=transient%20tachypnea%20of%20the%20newborn&selectedTitle=1~35
C Medfødt hjertesvikt
Lungeparenchymet har forandringer som kan være forenelig med medfødt hjertesvikt. Fortykket
interlobærspalte, normal hjertestørrelse og full normalisering innen 3 dager taler imidlertid imot
medfødt hjertesvikt.
D Respiratorisk distress syndrom
Denne tilstanden skyldes mangel på surfaktant, og debuterer vanligvis iløpet av de føreste timene
etter fødsel. På rtg.thorax sees oftest diffust utbredte fokale fortetninger med luftbronkogrammer.
Vår pasient er født til termin, og RDS er sterkt assosiert til prematuritet.
https://www.uptodate.com/contents/pathophysiology-clinical-manifestations-and-diagnosis-ofrespiratory-distress-syndrome-in-the-newborn?source=see_link
https://radiopaedia.org/articles/respiratory-distress-syndrome
0000160af3d007be21

63
En 34 år gammel mann henvises til akuttmottaket grunnet kul i venstre testikkel. Han vet ikke hvor
lenge den har vært der, men merket den tilfeldig første gang for 6 dager siden. Han har ikke vært
utsatt for traume og han har ikke opplevd noen endring i kulen. Han har ingen urinveissymptomer for
øvrig, er afebril og urinstix er normal. Du palperer en relativt hard kul. Pasienten angir kun minimal
ømhet ved palpasjon, men ikke smertefullt. Det blir utført ultralydundersøkelse der det beskrives: «
Svarende til palpasjonsfunn foreligger en 14 mm lavekkogen lesjon, relativt skarpt avgrenset og tydelig
økt Doppler-signal i lesjonen.»
Hva er mest sannsynlige diagnose?
A X Malign tumor
Malign tumor passer best med sykehistorie/klinikk (relativt uøm kul, intet traume eller
urinveissymptomer/-funn) og radiologiske funn (lavekkogen lesjon med økt Dopplersignal).
B Benign tumor
Funn av lavekkogen (ikke anekkoisk) lesjon med økt Doppler-signal i lesjonen (vaskularisering)
taler sterkt for malign og ikke benign etiologi.
C Abscess
Abscess er usannsynlig uten øvrige infeksjonstegn og er svært ømt. Abscesser har ikke internt
Doppler-signa (ingen intern vaskularisering)l.
D Hematom
Hematomer har vanligvis utløsende traume med uttalt ømhet. Hematomer har ikke internt
Doppler-signal (ingen intern vaskularisering).
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10 år gammel gutt som har vært på trampolinepark og fikk uheldig vridning av venstre ankelen
oppfattet som et supinasjonstraume. Ved klinisk undersøkelse er ankelen blå, hoven og palpasjonsøm
over begge malleoler.
Hva er det viktigste funnet på vedlagte bilder av aktuelle ankel ?
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A

Fraktur gjennom distale tibia
Dette er en fyseskive
B Bløtvevshevelse over laterale malleol
Korrekt nok et funn, men dog ikke viktigst
C X Fraktur i mediale malleol
Oppklaringslinje medialt i mediale malleol synlig på både frontprojeksjon og sideprojeksjon
D Fraktur gjennom distale fibula / laterale malleol
Dette er en fyseskive
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Hva er den viktigste årsaken til at man bør være restriktiv med CT-avbildning som første radiologiske
undersøkelse av barn?
A CT er ressurskrevende og bør forbeholdes utredning av kompliserte tilstander
B X CT kan indusere skader på cellenivå hos barn da de har økt strålefølsomhet
CT-avbildning bygger på røntgenstråler som er ioniserende og vil kunne indusere celleskade
både hos barn og voksne, men med økt fare hos barn da de er ekstra strålefølsomme
C CT har generelt redusert bildekvalitet hos barn på grunn av små tetthetsforskjeller mellom ulike
typer vev hos barn
D Dette er en utbredt misforståelse. CT bør være førstevalget hos barn. CT er den modaliteten som
oftest gir raskest avklaring av de fleste akutte tilstander hos barn.
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En ex-prematur jente på 4 mnd blir henvist til barnepoliklinikken for utredning av dårlig vektoppgang,
samt nyoppstått blodtilblandet avføring. Barnelegen henviser til en røntgen oversikt abdomen med
spørsmål om obstipasjon.
Hva er riktig tolkning av røntgenbildet?
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A

Utvidete tarmavsnitt og funn som ved obstipasjon
Tarmavsnitt med meteoristisk preg (luftholdig), men ikke patologisk utvidet.
Obstipasjon er og forblir en klinisk diagnose.
B Normale funn i tarmavsnitt, men fersk femurfraktur venstre side.
Tarmavsnitt fremstilles temmelig upåfallende, lett meteoristisk preg. MEN: fokus her burde vere
på frakturene!
Ikke fersk femurfraktur venstre side. Rikelig (hard) callusdannelse og utvisket frakturspalte;
indikerer fraktur med alder > 14-21 dager.
C X Multiple frakturer, suspekt på påført skade
Multiple bilaterale costafrakturer (på høyre siden ses flere i samme costa). Femurfraktur venstre
side.
Lokalisasjon, multiplisitet og varierende alder tyder sterkt på skjelettskader assosiert med fysisk
barnemishandling.
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Serøst tubart intraepitelialt karsinom (STIC)-lesjoner kan av og til påvises i tubene.
Hvilket utsagn om STIC er riktig?
A X STIC-lesjoner er assosiert med høygradig serøse karsinomer i ovariene
Riktig svar er STIC-lesjoner er assosiert med høygradig serøse karsinomer i ovariene. STIClesjoner i tubene identifiseres oftest i fimbriedelen. STIC-lesjoner er intraepiteliale men cellene
løsner lett og kan spre seg til andre organer hvor de kan utvikle seg videre til høygradige serøse
karsinomer. Borderline svulster (serøst cystadenom med atypi) og lavgradig serøst karsinom er
assosiert med BRAF og KRAS-mutasjoner.
B STIC-lesjoner i tubene identifiseres som regel i ampulla tubae uterinae
C STIC-lesjoner er ofte assosiert med BRAF og KRAS-mutasjoner
D STIC-lesjoner er ikke-invasive og derfor uten vesentlig klinisk betydning
0000160af3d007be21
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En 25 år gammel kvinne skal rutinemessig ta prøve fra livmorhalsen. Ved gynekologisk undersøkelse
ser legen at det er sparsomme forandringer i slimhinnen på livmorhalsen. Han henviser pasienten til
gynekolog for å få tatt vevsprøver. Under ser du et histologisk bilde fra portioslimhinnen, 200 x
forstørrelse (HES).
Hva er diagnosen?

A
B
C
DX

Humant papillomavirus (HPV)-forandringer med koilocytose
Lett dysplasi i plateepitelet (CIN 1)
Blødninger og reaktive forandringer i plateepitelet
Grov dysplasi i plateepitelet (CIN 3)
Plateepitelet viser uryddig anordnede celler i hele epiteltykkelsen, og det er store kjerner helt opp
mot overflaten. Til venstre i bildet er det en sannsynlig mitose i øvre tredel av epitelet.
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Et prematurt barn får pustevansker etter fødsel. På tross av rask iverksetting av behandling dør barnet.
Det blir rekvirert obduksjon. I obduksjonsrapporten er det beskrevet væskefylte lunger. Mikroskopisk
sees hyaline membraner i alveolene.
Hva er den mest sannsynlige forklaringen på disse forandringene?
A
B
C
DX

Akutt viruspneumoni
Akutt bakteriell pneumoni
Idiopatisk pulmonal fibrose
Neonatalt respiratorisk distress-syndrom
Neonaltalt respiratorisk distress syndrom kalles gjerne hyalin membransykdom pga. det
karakteristiske mikroskopiske bildet med avleiring av hyaline membraner i alveolene. Vi kan ikke
ut ifra forandringene si sikkert hva som er den utløsende faktor.
0000160af3d007be21
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Noen medikamenter kan gi akutt nyreskade.
Hva slags type skade kan for eksempel noen antibiotika og røntgenkontrastmidler gi?
A X Akutt tubulær nekrose
Akutt tubulær skade er en av de vanligste årsakene til akutt nyresvikt og kan ha mange årsaker,
deriblant diverse medikamenter.
B Amyloidose
Renal amyloidose forekommer hyppig hos pasienter med sekundær amyloidose som sees ved bl.
a. kroniske inflammatoriske sykdommer som revmatoid artitt og i forbindelse med myelomassosiert amyloidose.
C Fokal segmental glomerulosklerose
Fokal segmental glomerulosklerose har mange årsaker, og også enkelte medikamenter kan gi
dette ("...certain medications or drugs that have been shown to damage podocytes, such as
interferon, bisphosphonates, anabolic steroids, heroin, anthracyclines, calcineurin inhibitors,
lithium, and sirolimus" (okt. 2020: https://rarediseases.org/rare-diseases/focal-segmentalglomerulosclerosis/)) men ikke de medikamenttyper nevnt i oppgaven.
D Halvmånenefritt
Halvmånenefritt (eng. rapid progressive (crescentic) glomerulonephritis) er forårsaket av ulike
primære og sekundære nyresykdommer og ikke relatert til medikamentindusert nyreskade.
0000160af3d007be21

71
En 70 år gammel mann får påvist polycytemi hos sin fastlege. I løpet av anamnesen kommer det frem
at han har hatt episoder med blod i urinen. Billeddiagnostikk viser en forandring i høyre nyre og han
blir operert med nefrektomi. Ved den makroskopiske undersøkelsen av nyret sees en gulgrå
velavgrenset tumor med områder med blødning og nekrose.
Hva er mest sannynlige diagnose basert på pasients alder, opplysninger i anamnesen og
makroskopiske funn?
A

Liposarkom
Liposarkom er sjelden, og oftest diffust avgrenset.
B Nefroblastom
Nefroblastom forekommer oftest hos barn.
C Feokromocytom
Feokromocytom er sjelden og forekommer oftest i binyrer. Produserer katekolaminer.
D X Nyrecellekarsinom
Nyrecellekarsinomer er oftest velavgrensede, og gulgrå i fargen. Det er gjerne områder med
nekrose og blødning. Polycytemi kan oppstå pga. økt erytrpoietinproduksjon. Hematuri kan være
et symptom på nyrecellekarsinom.
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En 78 år gammel postmenopausal kvinne oppsøker sin fastlege på grunn av nyoppstått blødning fra
vagina.
Hvordan bør pasienten utredes?
A Med CT av bekkenet
B X Med pipelleprøve
Kvinnen er 78 år og postmenopausal. Postmenopausal blødning er et alarmsymptom som gjør at
en må utrede med tanke på endometriecancer.
C Med MR av bekkenet
D Med cervixcytologi
Kun cervixcytologi vil være feil utredning av denne pasienten.
0000160af3d007be21
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Hvilken kansertype er vanligst blant menn i aldersgruppen 50-69 år?
A

Colonkanser
Feil Svar: Colonkanser utgjør 6,8% av knsere blant menn i aldersgruppen 50-69 år.
B X Prostatakanser
Riktig svar: Utgjør 34 % av all kanser blant menn 50-69 år
C Leukemi
Feil svar: Leukemi mest vanlig i aldersgruppen 0-14 år
D Testiskanser
Testiskanser mest vanlig i aldersgruppen 15-49 år
0000160af3d007be21

74
Hypofyseadenomer utgjør omtrent 15 % av hjernesvulster med 4 tilfeller/100 000 individer/år.
Hvilken type hypofyseadenom er den mest vanlige?
A X Ikke-hormonproduserende adenom
Omtrent 54% av hypofyseadenomer er ikke hormonproduserende. De oppdages ofte tilfeldig ved
MR- eller CT-undersøkelse av hodet, men også fordi de kan gi symptomer med
synsfeltforstyrrelse, hodepine eller hypofysesvikt.
B Veksthormonproduserende adenom
Veksthormonproduserende svulster fører til økt lengdevekst hos unge og akromegali hos voksne
C Adrenokortikotropt hormon (ACTH) produserende adenom
ACTH-produserende svulster fører til økt kortisol produksjon i binyrene og Cushings syndrom
D Prolaktinproduserende adenom
Prolaktinproduserende svulster fører til hyperprolaktinemi og gir menstruasjonsforstyrrelser hos
kvinner og erektil dysfunksjon hos menn
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En 60 år gammel kvinne fikk påvist duktalt karsinom in situ (DCIS) i biopsier fra det venstre brystet.
Hva er DCIS?
A

Utvidede væskefylte melkeganger som er kledd av duktale og myoepiteliale celler.I lumen er det
også makrofager.
Feil svar. Denne beskrivelsen passer best med cyster.
B Proliferasjon av stromale celler som omslutter og komprimerer duktale strukturer.
Feil svar. Denne beskrivelsen passer best med fibroadenom. Fibroadenom er en benign tumor og
er vanlig hos unge kvinner.
C Utbredt, diffus infiltrerende vekst av små, relativt ensartede, atypiske epiteliale celler som danner
rader eller strenger mellom kollagenfibrene i stroma.
Feil svar. Denne beskrivelsen passer godt med infiltrerende lobulært karsinom. Det viktigste her
er at cellene infiltrerer og dermed ikke lenger er in situ. Mao, de har brutt gjennom
basalmembranen.
D X Intraduktal proliferasjon av atypiske epiteliale celler. Gjennombrudd av basalmembranen ikke
påvist.
Riktig svar. DCIS er en premalign tilstand. Kreft defineres som infiltrerende vekst av atypiske
celler. Ved DCIS er det atypiske cellene fortsatt lokalisert i melkegangen og har ikke brutt
gjennom basalmembranen. De oppfyller derfor ikke alle kriteriene for å kunne kalles kreft. Se
WHOs definisjon av kreft.
0000160af3d007be21
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En 31 år gammel kvinne som er gravid oppsøker legekontoret fordi hun tror hun har fått blærekatarr.
Hun har aldri hatt urinveisinfeksjon tidligere. Hun virker ellers å være i god form, og har ikke feber. Urin
stix viser leukocyttesterase 2+, nitritt-test positiv.
Bør det gjøres urin dyrkning?
A X Ja, fordi dette er en nedre urinveisinfeksjon hos en gravid kvinne
Urin dyrkning anses ikke i henhold til gjeldende retningslinjer nødvendig i tilfelle med ukomplisert
og ikke-residiverende cystitt. Siden denne kvinnen er gravid må tilstanden klassifiseres som
komlisert cystitt, og da bør det gjøres dyrkning. (se http://www.antibiotikaiallmennpraksis.no/index.
php?action=showtopic&topic=vXmA4Spa)
B Ja, fordi hun ikke har hatt urinveisinfeksjon tidligere
C Nei, fordi dette er en nedre urinveisinfeksjon hos kvinne i fertil alder
D Nei, fordi hun ikke har hatt urinveisinfeksjon tidligere
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Hvilken soppart er hyppigst årsak til kronisk negleinfeksjon?
A X Trichophyton rubrum
Dermatofytt, hyppigste årsak til neglsopp
B Candida albicans
Gjærsopp som kan gi paronyki, infeksjon i neglranden
C Microsporum mentagrophytes
Dermatofytt som gir hud- og hår-, men ikke negleinfeksjon.
D Aspergillus fumigatus
Muggsopp, gir kan gi invasiv sykdom, men ikke neglesopp.
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En 23 år gammel kvinne som er nettopp kommet hjem fra 3 måneders back-packer tur til Øst-Afrika
kontakter legevakten fordi hun de siste 4 dagene har fått økende feber og redd hun har fått malaria.
Hun tok ikke malariaprofylakse den siste måneden av turen.
Hvilke prøver er vanligst å bruke i Norge til malariadiagnostikk?
A
B
C
DX

EDTA-blod til antigentest
Blodutstryk (tykk og tynn dråpe)
EDTA-blod til PCR og blodutstryk (tykk og tynn dråpe) til mikroskopi
EDTA-blod til antigentest og blodutstryk (tykk og tynn dråpe) til mikroskopi
Det anbefales å ta både antigentest og blodutstryk til mikroskopi. Antigentesten kan gjøre raskt
hele døgnet, har høy sensitivitet for P. falciparum, men noe mindre sensitivitet for andre
plasmodium-arter. Vanlig brukte tester skiller mellom P.falciparum og andre arter. Mikroskopi
krever trening, men har bedre sensitivitet for andre plasmodium-arter, og gir mulighet til å
identifisere hvilken plasmodiumart det er. Det finnes PCR både for primærdiagnostikk med og
artsbestemmelse høy sensitivitet og spesificitet, men det er foreløpig få laboratorier i Norge som
tilbyr dette.
0000160af3d007be21
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En 77 år gammel kvinne kommer til legekontoret på grunn av nedre urinveisinfeksjon. Hun har hatt
gjentatte infeksjoner, men heldigvis har de påviste E. coli-bakterien vært følsom for alle aktuelle
antibiotika. Denne gangen viser det seg at bakterien, som viser seg å være av samme genotype som
tidligere, nå plutselig er blitt resistent for flere ulike klasser av antibiotika.
Hva er mest sannsynlig årsak til dette?
A

Aktivering av en bakteriell efflukspumpe som pumper flere typer antibiotika ut av bakterien har
gjort bakterien resistent mot flere ulike antibiotika
B Den høye konsentrasjonen av bakterier en har ved en urinveisinfeksjon gir økt mutasjonsrate som
her har ført til resistens mot flere ulike antibiotika
C Bakterien har vært utsatt for seleksjonspress over lengre tid fordi kvinnen har gått på en rekke
antibiotikakurer
D X Bakterien har tatt opp ved horisontal overføring et plasmid som koder gener for flere ulike
resistensmekanismer
Overføring av resistensplasmid ved horisontal overføring er en vanlig mekanisme hvor for
eksempel E.coli plutselig kan bli multiresistent. Seleksjonspress over tid kan føre til resistens,
men da med en gradvis utvikling. Høye konsentrasjoner av bakterier vil føre til flere mutasjoner,
men neppe slik at en plutselig får en multiresistent bakterie. Aktivering av efflukspumper er en
kjent resistensmekanisme som kan gi multiresistens. Dette er vanlig hos Pseudomonas
aeruginosa, men ikke hos E. coli.
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En 73 år gammel mann er innlagt høyfebril med mistanke om urosepsis. I mottakelsen blir det startet iv
cefotaxim (3. gen cefalosporin). Neste dag kommer det beskjed fra mikrobiologisk avdeling at det er
vekst av Enterococcus faecalis i renkultur 105 CFU/ml.
Hvorfor bør dette funnet lede til skifte av antibiotikabehandling?
A Enterokokker har hyppig ervervet resistens overfor cefalosporiner
B X Enterokokker er naturlig resistente overfor cefalosporiner
Enterokokker er naturlig resistente mot cefalosporiner. Mekanismen for dette er ikke helt klarlagt,
men en viktig årsak er at bakteriens penicillinbindende proteiner har lav affinitet for denne klassen
av antibiotika.
C Enterokokker produserer betalaktamase som hydrolyserer cefalosporiner
D Cefalosporiner konsentreres ikke tilstrekkelig i urinveiene
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En 80 år gammel mann som plages av prostatisme, kommer til ditt legekontor med feber, hyppig
vannlating og dysuri. Du velger å gi ham antibiotika.
Hvilket medikament og varighet på behandlingen er riktigst i dette tilfelle?
A
B
C
DX

Ciprofloxacin i.v. i 3 dager
Pivmecillinam (Selexid) tabletter i 3 dager
Amoxicillin tabletter i 7-10 dager
Trimetoprim + sulfamethoxazol (Bactrim) tabletter i 7-10 dager
Behandlingstiden for UVI hos menn er 7-10 dager for å sikfre eradikering av bakterier i prostata.
Korte 3 dagerskurer er bare til ukomplisert cystitt hos kvinner. Bactrim er et medikament som
penetrerer prostata godt. Amoxicillin kan brukes hvis du vet at den påviste bakterien er følsom for
dette medikamentet (bare i 50-60%), altså ikke som empirisk behandling.
0000160af3d007be21
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En 80 år gammel mann med feber av ukjent årsak legges inn ved medisinsk avdeling til utredning. Han
har hatt hodepine, synsforstyrrelser, smerter/stivhet i skuldermuskulaturen og blodprøver viser SR:
105.
Hvilken undersøkelse prioriterer du først for å utrede feberen hos denne mannen?
A
B
C
DX

MR-caput for å se etter intrakraniell abscess
CT-abdomen for å se etter malignitet
Blodprøve på revmatoid faktor (IgM-RF) og anti-CCP med tanke på revmatoid artritt
Biopsi fra arteria temporalis med tanke på temporalisarteritt
Eldre med hodepine, synsforstyrrelser og SR>100 gir sterke mistanke om temporalisarteritt.
Smerter i skulderene taler for samtidig polymyalgis rheumatica.
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En ung mann har vært på reise i utlandet og har hatt ubeskyttet sex med en prostituert for 4 uker
siden. Han ønsker HIV-test og ønsker samtidig å vite hvor raskt denne eventuelt blir positiv.
Hvilken informasjon gir du helst pasienten om HIV-testen (Combotesten)?
A Den er positiv innen 1 uke og nesten alltid innen 3 uker
B X Den er oftest positiv innen 3-4 uker og nesten alltid innen 6 uker
Combotesten kombinerer deteksjon av antigenet p24 og HIV-antistoff og den er oftest positiv
innen 3-4 uker og den blir kun unntaksvis positiv først etter 6 uker
C Den blir positiv først etter 3 måneder
D Den er alltid positiv i løpet av de første 2 ukene
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Du tilser en 45 år gammel mann i akuttmotaket som ble innlagt med mistanke om luftveisinfeksjon.
Han har leddgikt og startet behandling med tumor nekrose faktor (TNF)-hemmer for 6 måneder siden.
De siste 5 dagene har han hatt tungpust, hoste og feber. Røntgen thorax viser ingen infiltrater.
Hvilken undersøkelse er det riktigst at du gjør i neste omgang?
A CT-lungearterier for å se etter lungeembolus
B X High resolution CT (HRCT)-thorax for å se etter lungeinfeksjon
Røntgen thorax har en sensitivitet på <50% for å oppdage opportunistiske lungeinfeksjoner hos
tungt immunsupprimerte. HRCT-thorax er da anbefalt, denne undersøkelsen har en negativ
prediktiv verdi over 90%. Bronkoskopi bli aktuelt senere hvis man finner forandringer på HRCTthorax.
C Bronkoskopi for å påvise opportunistiske mikrober
D UL-urinveier for å se etter urinveisinfeksjon
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En kvinne som er gravid i 1. trimester kommer til ditt legekontor og forteller at hun har hyppig
vannlating og svie ved vannlating. Urin stix viser pyuri. Du tolker dette som urinveisinfeksjon og velger
å starte med antibiotika.
Hvilket antibiotikum bør du helst velge?
A X Mecillinam (Selexid) tabletter
Selexid er førstevalg for behandling av UVI hos gravide. Ciproxin er kontaindisert hele
svangerskapet, Bactrim i 1. og 3. trimester. Imicilllin skal ikke brukes som empirisk behandling
pga uttalt resistens mot dette medikamentet
B Trimetoprim/sulfametoksasol (Bactrim) tabletter
C Amoxicillin (Imacillin) tabletter
D Ciprofloxacin (Ciproxin) tabletter
0000160af3d007be21
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Vi bruker ofte gentamicin sammen med et annet antibiotikum ved sepsis. Dette medikamentet kan
være nefrotoksisk så vi må overvåke pasienten for å unngå utvikling av nyreskade.
Hvordan overvåker vi pasienter som bruker gentamicin?
A
B
C
DX

Legge inn urinveiskateter og måle timediuresen
Måle serum kreatinin og elektrolytter
Ta blodgass og se om det er metabolsk acidose
Måle serumnivå av gentamicin
Vi følger serumspeilet for å overvåke gentamicintoksisitet. De andre alternativene måler redusert
nyrefunksjon og da har allerede nyreskaden inntruffet.
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En 30 år gammel kvinne har vært på ferietur til Thailand. 5 dager etter hjemkomst får hun høy feber
(40°C), sterk hodepine, spesielt retro-orbitalt med intense muskel- og leddsmerter. Den siste dagen
har det tilkommet et generelt makulopapuløst utslett. Hun sier hun fikk flere myggstikk midt på dagen
mens hun var på handlerunde i byen.
Hva er den mest nærliggende diagnosen?
A X Denguefeber
Feber hos hjemvendt turist med utslett og sterke ledd- og retroorbitale smerter er typisk for
Dengue. Sykdommen er overført av myggen Aedes aegypti som biter på dagtid i urbane strøk.
B Katamafeber (akutt schistosomiasis)
C Tyfoid feber
D Rickettsiose
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En pasient er innlagt på sykehus på grunn av en alvorlig infeksjon og utvikler i forløpet en akutt
nyresvikt. Han har fra før diabetes mellitus type 2 og bruker metformin.
Hva bør behandlende lege gjøre med doseringen av metformin i dette tilfellet?
A Redusere dosen med 20%
B X Seponere metformin
Begrunnelse: fra spc metformin: Kontraindikasjoner
• Overfølsomhet overfor metformin eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1.
• Diabetisk pre-koma.
• Akutte tilstander som kan påvirke nyrefunksjonen, f.eks.:
- dehydrering
- alvorlig infeksjon
- sjokk.
C Øke dosen med 20%
D Ikke endre dosen
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En eldre mann med prostatahyperplasi, hypertensjon, hypotyreose , tidligere hjerteinfarkt og en
moderat nyresvikt bruker bl.a. følgende legemidler: Metoprolol (en beta-blokker), ramipril (en ACEhemmer), doksazosin (en alfa-blokker) og levotyroksin. Blodprøver viser nå en moderat hyperkalemi.
Hvilket legemiddel har mest sannsynlig årsakssammenheng med dette?
A X Ramipril
ACE-hemmere gir tendens til hyperkalemi pga. redusert aldosteronproduksjon. Pasienter med
nyresvikt er ekstra utsatt for det.
B Metoprolol
C Doksazosin
D Levotyroksin
0000160af3d007be21

-34-

90
En pasient bruker levotyroksin på indikasjon primær hypotyreose og er godt regulert. Hun utvikler så
osteoporose og begynner med kalsiumtilskudd. Dette tar hun samtidig som levotyroksin-tablettene. Du
vet at det er en mulig interaksjon mellom disse to legemidlene og tar pasienten inn til en kontroll etter 6
uker for å måle fritt tyroksin (fT4) og tyroideastimulerende hormon (TSH) i serum.
Hva mistenker du at prøvesvarene vil kunne vise?
A Økt s-fT4 og økt s-TSH
B Økt s-fT4 og nedsatt s-TSH
C X Nedsatt s-fT4 og økt s-TSH
Kalsium kan danne uløselige bindinger med levotyroksin og hindre opptak.
https://tidsskriftet.no/2002/09/legemidler-i-praksis/medikamenter-og-thyreoideafunksjon
D Nedsatt s-fT4 og nedsatt s-TSH
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Nesten alle syklooksygenasehemmere/NSAIDs kan gi blodtrykksøkning. Det finnes ett unntak; et
middel som ikke assosieres med målbar blodtrykksøkning.
Hvilket middel er dette?
A Ibuprofen
B Celecoxib
C X Acetylsalisylsyre
Korrekt svar
D Naproksen
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Det antiepileptiske legemidlet pregabalin (Lyrica) brukes på mange indikasjoner og har
sentraldempende effekt. Pregabalin har ingen relevant metabolisme og utskilles i all vesentlighet
uforandret i urin.
Hva blir konsekvensen hvis dette legemidlet brukes i vanlig dosering hos pasienter med sterkt redusert
nyrefunksjon?
A
B
C
DX

Redusert konsentrasjon av pregabalin og økt risiko for terapisvikt
Økt konsentrasjon av pregabalin og økt risiko for terapisvikt
Redusert konsentrasjon av pregabalin og økt risiko for bivirkninger
Økt konsentrasjon av pregabalin og økt risiko for bivirkninger
Eneste riktige svaralternativ.
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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.
Hvilken av legemiddelgruppene under er spesielt assosiert med denne bivirkningen?
A Angiotensin II-reseptorantagonister
B X Antipsykotika
Eneste riktige svaralternativ.
C Diuretika
D NSAIDS
0000160af3d007be21
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Som fastlege har du en 65 år gammel kvinnelig pasient med en plagsom, høyfrekvent atrieflimmer.
Elektrokonvertering har ikke lyktes, og behandling med betablokker har medført bivirkninger i form av
mareritt og kalde ekstremiteter, og har ikke senket frekvensen tilstrekkelig. Du vurderer å forsøke en
kalsiumblokker i stedet.
Hvilken kalsiumblokker bør du velge?
A

Nifedipin
Karselektiv, vil ha liten effekt på hjertefrekvens
B X Verapamil
Det eneste av alternativene som har atrieflimmer som indikasjon, og den av kalsiumblokkerne
som har mest hjerteselektiv effekt. Senker overledningshastigheten og hjertefrekvensen best.
C Amlodipin
Karselektiv, vil ha liten effekt på hjertefrekvens
D Diltiazem
Har effekt på overledning og vil kunne ha en effekt ved atrieflimmer, men er ikke det beste
alternativet og er heller ikke indisert ved atrieflimmer.
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Som fastlege har du utredet en kvinne på 77 år med plagsom tremor, og stilt diagnosen benign
essensiell tremor. Hun har i tillegg mild hypertensjon, og du vurderer å sette henne på profylaktisk
behandling med en betablokker, som både kan redusere hennes tremor og senke blodtrykket.
Hvilken betablokker bør du velge?
A X Propranolol
Propranolol er den eneste blant alternativene som er en ikke-selektiv betablokker, dvs. at den
blokkerer både beta-1- og beta-2-reseptorer. De øvrige er selektive beta-1-reseptorantagonister.
Beta-2-blokade må til for å ha effekt på tremoren.
B Bisoprolol
C Atenolol
D Metoprolol
0000160af3d007be21

96
Betablokkere, ACE-hemmere, kalsiumblokkere og AT2-antagonister brukes alle som
blodtrykkssenkende medikamenter.
Hvilken av disse legemiddelgruppene påvirker ikke renin-angiotensin-aldosteron-systemet?
A

AT2-antagonister
Virker direkte inn på RAAS ved å blokkere reseptor for angiotensin 2
B Betablokkere
Virker delvis via RAAS gjennom betareseptorer i nyrene som påvirker reninproduksjonen
C X Kalsiumblokkere
Virker via kalsiumkanaler i glatt muskulatur i karvegg (og ev. i hjertemuskel)
D ACE-hemmere
Virker direkte inn på RAAS ved å hemme produksjon av angiotensin 2
0000160af3d007be21
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En kvinne som tidligere har vært avhengig av heroin, har de siste årene fått substitusjonsbehandling
med metadon. Hun er gravid, nærmer seg termin og behandles fortsatt med metadon.
Hvordan er det rimelig å forvente at morens legemiddelbehandling vil påvirke barnet de første timene
til dagene etter fødselen?
A X Risikoen for abstinenssymptomer er stor, og det vil ofte være nødvendig å gi opioider til barnet for
å dempe disse symptomene.
Kvalme er en hyppig bivirkning av opioider, men ses hovedsakelig som en akutt bivirkning og
forventes ikke hos et nyfødt barn som er tilvendt opioider gjennom hele svangerskapet. Pga.
toleranseutvikling er det bare helt unntaksvis at barnet vil være opioidpåvirket etter fødselen. Etter
langvarig tilvenning til høye opioidkonsentrasjoner vil abstinenssymptomer være til stede når
tilførselen brått opphører. Metadon bindes til albumin, men foreligger ikke i så høy konsentrasjon i
blod at det kan fortrenge bilirubin fra albuminbindingsstedet.
B Barnet vil være så kraftig påvirket av metadonet at det vil ofte være nødvendig å gi antidot i form
av nalokson.
C Metadon vil fortrenge bilirubin fra albuminbindingsstedene hos barnet, slik at bilirubin vil kunne
passere blod-hjernebarrieren og gi kjerneikterus. Dette kan forebygges ved lysbehandling av
barnet.
D Kvalme er en typisk bivirkning av opioider, og barnet vil være så kvalme-påvirket at det vil kaste
opp/gulpe opp det meste av morsmelken.
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Legemidler må også brukes av kvinner som er gravide. Fysiologisk sett skjer det under graviditeten
endringer bl.a. i vanninnhold og fettinnhold i kroppen, i nivåene av albumin i plasma og i aktiviteten til
mange leverenzymer.
Hvilken av disse forandringene er den viktigste for doseringen av legemidler under graviditeten?
A Økt vanninnhold i kroppen fører til at dosen av mange legemidler må økes.
B X Økt aktivitet i leverenzymene fører til at dosen av mange legemidler må økes.
Endringen i aktiviteten til leverenzymene inkluderer de fleste legemiddelmetaboliserende
enzymer, og er viktigst. Endringer i vanninnhold og fettinnhold kan påvirke distribusjonsvolumet til
legemidler, men siden de fleste legemidler ikke doseres om enkeltdoser men brukes over tid, har
dette liten betydning. Dessuten er endringene i vanninnhold og fettinnhold langt mindre enn
endringene i aktiviteten til leverenzymene. Albuminkonsentrasjonen i plasma øker ikke under
graviditeten, den reduseres – og dette har uansett ingen betydning for doseringen av legemidler.
C Økt nivå av albumin i plasma fører til at mer legemiddel bindes til dette transportproteinet, og
dermed må dosen av mange legemidler økes.
D Økt fettinnhold i kroppen fører til at dosen av mange legemidler må økes.
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Du behandler en mann på 63 år med nitropreparatet Imdur som profylaktisk behandling av angina
pectoris. Pasienten forteller at kona flere ganger har prøvd å få han til å ta Viagra «for å få fart på
gubben». Du synes ikke det er noe morsomt og advarer pasienten.
Hva advarer du om?
A

Denne legemiddelkombinasjonen medfører økt antihypertensiv effekt, økt risiko for nyresvikt og er
kontraindisert
B X Denne legemiddelkombinasjonen medfører økt antihypertensiv effekt, økt risiko for alvorlig
blodtrykksfall og er kontraindisert
Eneste riktige svaralternativ.
C Denne legemiddelkombinasjonen medfører nedsatt antihypertensiv effekt, økt risiko for nyresvikt
og er kontraindisert
D Denne legemiddelkombinasjonen medfører nedsatt antihypertensiv effekt, økt risiko for kognitive
bivirkninger og er kontraindisert
0000160af3d007be21
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Årsaken til cervixcancer er persisterende HPV infeksjon forårsaket av onkogene virus typer. Hvilken av
de følgende uttalelser er riktig?
A X HPV type 16 og 18 forårsaker majoriteten av cervix cancer
HPV 16 og 18 er årsak til ca 70% av cx cancer
B HPV type 6 og 12 er høy risiko typer for utvikling av cervix cancer
HPV 6 og 12 er ikke høy risiko virus typer
C HPV er et onkogent virus for plateepitelceller, men ikke for adenocarcinom i cervix
Onkogent hpv virus forårsaker cancer både i plateepitel og sylinderepitel
D HPV vaksiner kan forhindre invasiv carcinom, men ikke CIN (dysplasi)
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En 38 år gammel kvinne søker råd for svært kraftig, men regelmessig menstruasjon.
Du har tatt en normal cervixcytologi og endometriebiopsi. Ved bimanuell palpasjon er uterus
anteflektert, fritt mobil og ikke palpatorisk forstørret.
Hva vil være det beste første behandlingsalternativet?
A

Embolisering
Brukes kun hvis myomer, og det har du ikke palpert
B X Hormonspiral
Dette vil være det minst invasive behandlingsrådet og det som har størt suksess av ellers
konservative/medikanentelle tiltak
C P-pille
Også et greit alternativ, men hormonspiral er enklere og mer effektivt
D Endometrieablasjon
Kan være et alternativt men er mer invasivt enn hormonspiral
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En 40 år gammel kvinne plages med urinlekkasje, som er diagnostisert som stressinkontinens. Du er
allmennlege og har instruert pasienten i knipeøvelser, men hun greier ikke å gjøre øvelsene. Hvordan
vil du følge opp pasienter videre?
A
B

Be pasienten fortsette å forsøke og knipe fram til ny kontroll om 3 måneder
Gi pasienten en brosjyre som beskriver hvordan hun skal knipe
Dette er ikke nok
C X Henvise pasienten til fysioterapeut for videre oppfølging i 3 måneder
Vi har god dokumentasjon på at styrketrening av bekkenbunnsmusklene, veiledet og fulgt opp av
fysioterapeut, har god effekt som behandling av stressinkontinens.
D Henvise pasienten til TVT-operasjon for stressinkontinens
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En 59 år gammel kvinne har ei 3 måneder lang sykehistorie på økt abdominalomfang og 6 kg vekttap.
Utredning har vist en ovarialtumor. Hvilken type ovarialtumor er det mest sannsynlig at hun har?
A
B
C
DX

Stromal tumor
Germinalcelle tumor
Trofoblast tumor
Epitelial tumor
Hyppigst forekommende
0000160af3d007be21
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Dersom man ønsker å oppnå graviditet er det mest egnede tidspunkt for samleie
A

4 - 5 dager etter eggløsning
Det er for sent
B 2 - 3 dager etter omslag på LH -stix
Det er for sent
C X 2 - 3 dager før forventet eggløsning
Dette er rett svar, det er det tidspunktet der sannsynligheten for graviditet er størst
D Umiddelbart etter avsluttet menstruasjon
Det er for tidlig
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En 35 år gammel kvinne utredes for barnløshet. Hun har i 3 år forsøkt å bli gravid, har samleie 2 ggr
per uke med sin samboer som har 2 barn fra et tidligere forhold. Pasienten er selv gravida 1, en tidlig
provosert abort da hun var 18 år. Hun hadde rett etterpå en klamydiainfeksjon. Hun har betydelig
dysmenore, må være hjemme fra jobb 1-2 dager pga dette. Har også noe dyspareuni.
Fertilitetsavdelingen har kommet fram til at de ønsker en diagnostisk laparoskopi. De tar følgende bilde
fra operasjonen. Hva er mest sannsynlige diagnose her?
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A

Torkvert venstre adnex
Det ses ingen torkvering her
B X Periotoneal endometriose
Den blå flekken som pila peker på er et lite endometrioseplakk over venstre sakrouterinlig.
C Sactosalpinx / kronisk salpingitt
Tubene (ser bare venstre) ser normale ut og er ikke dilaterte slik som ved sactosalpinx,
sekkeformet tube
D Blæreskade under operasjonen, med gul væske lekket ut i abdomen
Denne serøse væsken er fysiologisk
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En 28 år gammel kvinne kommer til deg på legekontoret. For to dager siden fikk hun en øm kul til
høyre for skjedeinngangen. Den er nå svært øm og hun klarer ikke å sitte. Hun har hatt litt frysninger.
Du undersøker henne i GU benken. Du finner en plommestor øm kul til høyre i vulva, se foto.
Hva er mest riktig diagnose her?

Foto: Øm kul i vulva. Kilde: Taino Obs&gynae, Botswana, facebookside
A

Akutt perianalabscess
Perianalabscess ligger mer baktil
B Akutt erysipelas
Erysipelas gir ikke slik lokal abscesslikende infeksjon
C Akutt tuboovarial abscess
Abscess som ligger intraabdominalt, ikke i vulva
D X Akutt bartolinitt
Dette er rett svar, abscess utgående fra glandula bartolini
0000160af3d007be21
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For å kunne gi et øyeblikksbilde av perimenopausal hormonstatus på en kvinne på 48 år kan man ta
serumnivå av to hormoner. Hvilke to hormoner er dette?
A

Østradiol og progesteron
Progesteron er ikke nyttig, sier kun om ovulasjon eller ikke, og sannsynligvis vanskelig å treffe
hvis ikke regelmessig mens lenger
B FSH (folikkelstimulerende hormon) og inhibin
FSH er nyttig men inhibinmålinger tilbys ikke (kun i forskning)
C AMH (antimüllerhormon) og progesteron
AMH kan nok brukes til en viss grad, siden den sier noe om ovarialkapasitet men det er ikke den
som brukes rutinemessig. brukes til å predikere ovarial respons ved utredning/behandling av
barnløshet, ev. ved utredning av PCOS. progesteron kan ikke brukes
D X Østradiol og FSH (folikkelstimulerende hormon)
Dette er mest nyttig og gir mest informasjon selv om det svinger fortsatt og gir bare et
øyeblikksbilde. FSH vil være høy (> 18 IU/L) og østradiol lav
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En 34 år gammel kvinne, Para 3, bestiller time til deg som fastlege. Hun bruker spiral som prevensjon.
Hun har regelmessig mens. Siste mens for 2 uker siden, den var kort, bare et par dager. Hun har
graviditetssymptomer, ømme bryst og er kvalm. Hun ønsker ikke flere barn.
Du tar u-HCG, den er positiv.
Du gjør en gynekologisk undersøkelse, ser ikke spiraltrådene. Pasienten er uøm under bimanuell
palpasjon og du kjenner ingen oppfylninger.
Hvordan vil du nå helst gå fram videre her?
A

Du henviser pasienten til rådgivningssamtale om provosert abort
Bør få undersøkt pasienten ordentlig først
B Du tar s-HCG samme dag og to dager senere for å se om verdien fordobler seg på to dager.
Dette er ikke feil, særlig hvis man ikke kan se svangerskap hverken intra- eller ekstrauterint er
dette nyttig, men bør gjøre en vaginal ultralydundersøkelse først
C X Du henviser pasienten til gynekologisk poliklinikk for vaginal ultralyd
Dette er rett svar, riktigere å gjøre dette først, man kan ev. se spiralen på ultralyd, ev. også et
tidlig intrauterint svangerskap, kan også muligens se ex.u. allerede
D Du henviser pasienten til røntgen oversikt abdomen for å se etter spiralen
Bør ikke gjøre når gravid, i hvert fall ikke før vaginal ultralyd
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En 80 år gammel kvinne oppsøker deg som fastlege fordi hun nylig oppdaget en blødning i forbindelse
med vannlatning. Hun bruker ingen hormonpreparater. Hun plages med lett grad av stressinkontinens,
ellers ingen andre vannlatningsplager. Hun tok siste livmorhalsprøve for 10 år siden som var normal.
Hva slags undersøkelse og prøver bør du helst gjøre?
A

Dersom inspeksjon med spekulum er normal, henvise pasienten til gynekolog
Dette er et mulig svaralternativ, men FL kan i hvertfall ta livmorhalsprøve og gjerne gå videre med
pipelleprøve for fullstendig undersøkelse
B Spekulum undersøkelse for å vurdere vaginalslimhinner og cervix, og ta livmorhalsprøve
Inspeksjon av vaginalslimhinner og cervix er nødvendig for å se etter blødningsfokus, men ikke
tilstrekkelig for å utelukke endometriecancer
C Urinprøve til bakteriologisk undersøkelse
Kun urinprøve er ikke tilstrekkelig for å utrede en postmenopausal blødning.
D X Spekulum undersøkelse med livmorhalsprøve og pipelleprøve fra endometriet
Dette er korrekt utredning for FL ved postmenopausal blødning
0000160af3d007be21
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Pasienten er en førstegangsfødende 32 år gammel kvinne i svangerskapsuke 29. Svangerskapet har
så langt vært normalt forløpende. Pregravid BMI 25. Kommer til deg på en rutinemessig
svangerskapskontroll for å høre resultatet av glukosebelastningstesten som ble tatt ved siste kontroll
hos deg. Denne viser følgende:
Fastende verdi 4.9 mmol/l (normalt <5.3 mmol/l) og 2-timers verdi 10.1 mmol/l (normalt <9.0 mmol/l)
Du forteller pasienten at hun etter nasjonale retningslinjene har svangerskapsdiabetes. Hvordan vi du
best håndtere problemstillingen videre?
A

Ville sendt en umiddelbar henvisning til nærmeste spesialistpoliklinikk som behandler gravide
kvinner med diabetes.
B X Ville gitt henne kostholds- og livsstilsråd, lært henne opp i blodsukkermålinger og tatt henne inn til
en ny kontroll om 2 ukers tid.
Dette ifølge Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet fra 2017. Vi får mange feilhenviste
pasienter etter en patologisk glukosebelastningstest. Studentene har fått innføring i disse
retningslinjene i egen forelesning.
C Ville gjentatt glukosebelastningstesten, siden denne testen har den svakheten at den gir mange
falskt positive prøver.
D Ville supplert med blodprøve for Hba1c (langtidsblodsukker) for å finne ut om pasienten har hatt
diabetes før hun ble gravid.
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Du er allmennlege og får besøk av en tredjegangsfødende kvinne på 35 år. Ultralyd har påvist
dikoriote diamniote (DCDA) tvillinger i uke 7. I nasjonal veileder for fødselshjelp står det at DCDA
tvillinger følges med ultralyd hver 4. uke og forløses i uke 38-39, og at monokoriote diamniote (MCDA)
tvillinger følges med ultralyd hver 2. uke og forløses i uke 37. Pasienten er usikker på sammenhengen
mellom DCDA og MCDA tvillinger og om tvillingene er eneggede eller toeggede. Hun har forstått at det
er viktig å vite dette med tanke på svangerskapet og fødselen. Hun spør deg om du kan forklare. Hva
sier du?
A

DCDA tvillinger er alltid toeggede. Det planlegges ultralyd hver 4. uke og fødsel i uke 38-39.
Dikoriote diamniote (DCDA) tvillinger kan være eneggede eller toeggede.
B X Det er ikke viktig å vite om tvillingene er eneggede eller toeggede. Det avgjørende er korionisitet.
For DCDA tvillinger planlegges ultralyd hver 4. uke og fødsel i uke 38-39
For overvåkning og forløsning av tvillinger er det viktig å vite om de er DCDA eller MCDA. Det er
ikke viktig å vite om de er eneggede eller toeggede, selv om det er interessant for foreldrene.
C Det er ikke viktig å vite korionisitet. Det avgjørende er om de er eneggede eller toeggede. Hvis
det er tvil om de kan være eneggede , skal de følges som MCDA tvillinger med ultralyd hver 2.
uke og fødsel i uke 37
For overvåkning og forløsning av tvillinger er det viktig å vite om de er DCDA eller MCDA. Disse
tvillingene er DCDA og skal følges med ultralyd hver 4. uke, og det planlegges fødsel i uke 38-39.
D DCDA tvillinger er oftest eneggede. Det planlegges ultralyd hver 2. uke og fødsel i uke 37.
Dikoriote diamniote (DCDA) tvillinger kan være eneggede eller toeggede. Korionisitet avgjør
oppfølgingen. Disse tvillingene er DCDA og skal følges med ultralyd hver 4. uke, og det
planlegges fødsel i uke 38-39.
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Du er allmennlege. En frisk førstegangsfødende og normalvektig kvinne kommer til
svangerskapskontroll i uke 36. Blodtrykket måles til 140/90, mens hun tidligere har hatt rundt 115/80.
Urin stix er negativ. Hun føler seg frisk og kjenner godt med liv. Hvordan håndterer du best denne
situasjonen?
A X Ny blodtrykkskontroll (og urin-stix screening) om et par dager
Du ønsker ikke vente lenge med å kontrollere kvinnen (og blodtrykket og urinen), da 20% av alle
gravide som starter med hypertensjon, etterhvert utvikler proteinuri (eller et annet preeklampsitegn i tillegg til hypertensjonen).
B Hun henvises til sykehus samme dag for evaluering av behov for antihypertensiv behandling
Antihypertensiv behandling startes hos ellers friske gravide med nyoppstått hypertensjon der
systolisk blodtrykk er over ca 150 mmHg. Det har hun ikke.
C Ny blodtrykkskontroll om to uker. Du sender med henne urinstix som hun kan bruke hjemme, og
ber henne ta kontakt om hun får proteinuri før neste kontroll
Preklampsi kan utvikle seg raskt. To uker er for lang tid før neste kontroll. Proteinuri er ikke lenger
en nødvendig betingelse for å stille diagnosen preeklampsi.
D Du anbefaler oppstart lavdose acetylsalicylsyre for å bedre placentafunksjonen
Lavose acetylsalcysyre har ingen dokumentert effekt dersom medikasjonen startes etter uke 16
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Pasienten er en 36 år gammel kvinne, har hatt alvorlig preeklampsi i graviditeten, men blodtrykket har
normalisert seg nå etter fødselen. Du skal skrive henne ut fra barsel.
Hva er den riktigste informasjon å gi til henne?
A

At hun bør starte med blodtrykksenkende medisin i neste graviditet
Blodtrykkssenkende skal kun gis på indikasjon forhøyet BT
B
At hun fremover må bruke blodtrykksenkende medisiner
Hun trenger ikke blodtrykksenkende hvis blodtrykket har normalisert seg.
C X At hun bør kontrollere blodtrykket årlig hos sin fastlege
Blodtrykket har allerede normalisert seg etter fødselen. Det er ikke sikkert, at hun får høyt BT i
neste graviditet. Det fanger man opp i så fall på med vanlig BT-måling. Hun har økt risiko for å
utvikle hypertensjon lengre frem i livet og bør derfor kontrolleres med blodtrykksmåling årlig.
D At hun bør ta en 24-timers blodtrykksmåling tidlig i neste graviditet
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Hva er definisjonen på preterm fødsel?
A <38 uker
B X 22+0 - 36+6
<22+0 regnes det som senabort.
etter 36+6 er det ikke preterm fødsel
C 21+0 - 37+0
D <36 uker
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Et foster som ligger i occiput posterior posisjon kalles ofte "stjernekikker".
Hvilken betydning har dette under fødselen?
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A

Occiput posterior innstilling er den mest gunstig posisjon for fosterhodet
Occiput anterior er den mest gunstige posisjonen
B X Det har ingen klinisk betydning tidlig i fødselen fordi de fleste vil rotere spontant under fødselen
Alle foster roterer med de fire kardinalbevegelsen. Foster i occiput posterior posisjon roterer oftes
til occiput anterior i løpet av fødselen
C Det er alltid en indikasjon for keisersnitt
7-8 prosent av fostrene som fødes vaginalt kommer i occiput posterior posisjon
D Alle fostre som fødes i seteleie har hodet i occiput posterior posisjon når de blir født
Alle foster som fødes i seteleie har hodet i occiput anterior posisjon når de blir født. Hvis de har
hodet i occiput postierior posisjon vil hakespissen sette seg fast under symfysen, og det er en
katastrofesituasjon
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Hvordan tenker man om svangerskap og fødsel hos kvinne med foster i seteleie i Norge?
A X Vaginal setefødsel anbefales ved normalt stort foster
En stor internasjonal studie konkluderte med at det var litt økt risiko for barnet ved vaginal
setefødsel. Dette har ført til at mange land alltid anbefaler keisersnitt. I Norge har man sett på
egne data og konkludert med at vaginal setefødsel er trygt ved sjukehus som har erfaring med
setefødsler.
B Vaginal setefødsel anbefales bare hos kvinner som har født vaginalt tidligere
Det er ikke holdepunkt for å hevde dette.
C Setefødsel er tryggere jo mindre fosteret er
Hos små foster er hodet ofte større enn kroppen, og hodet kan bli hengende fast etter at kroppen
er født. Dette er en svært farlig situasjon.
D Det er viktig å palpere fosterets leie fra svangerskapsuke 32
Før uke 36 vil de fleste foster i seteleie snu seg spontant. Fra uke 36 er det viktig å vite fosterets
leie. Hvis fosteret er i seteleie i uke 36 anbefales ytre vending
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Antall keisersnitt øker sterkt i de fleste land. Hva er riktig om keisersnitt i Norge?
A

Keisersnittfrekvensen i Norge har økt mye de siste år og er nå temmelig lik frekvensen i andre
vestlige land som England, Tyskland og USA
Keisersnittfrekvensen har økt også i Norge, men langt fra så mye som i de fleste andre vestlige
land. Skandinavia og Nederland har en keisernisttfrekvens under 20%.
B I ukompliserte svangerskap er keisersnitt den tryggeste forløsningsmetode for barnet, men har
høyere risiko for kvinnen
Vaginal fødsel har fordeler også for barnet. Vaginal fødsel gir mindre respirasjonsproblemer, og er
gunstig for tarmfloraen.
C Norske kvinner med ukompliserte svangerskap blir anbefalt vaginal fødsel, men de kan likevel
velge selv om de vil ha keisersnitt
Forløsningsmetoden blir vurdert i samtale mellom kvinnen og jordmor/lege ved sjukehuset. Det
skal være en medisinsk indikasjon for inngrepet, og det er fødselslegen som tar den endelige
avgjørelsen. Fødselsangst kan være en indikasjon. I noen andre land (f. eks England) har
kvinnene selv det avgjørende ordet.
D X I ukompliserte svangerskap er vaginal fødsel tryggest både for kvinnen og barnet
Vaginal fødsel er tryggest både for kvinnen og barnet hos friske kvinner med ukompliserte
svangerskap
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En 32 år gammel kvinne med kjent PCOS planlegger å bli gravid. Hun ber deg, hennes fastlege, om
fjerne spiralen.
Hun har BMI på 29kg/m2. Bruker ingen medisiner.
Hva er det mest riktig av deg å gjøre her?
A

Du tar fastende glukose og anbefaler vektnedgang
Fastende glukose er ikke en god screening for type2 diabetes eller IGT
B Du ber henne begynne å registrere sine menstruasjoner og ta temperaturen hver morgen
Feil da pasienten har ikke engang prøvd å bli gravid.
C X Du tar en HbA1c og blodtrykk og anbefaler vektnedgang
Kvinner med PCOS er anbefalt å screenes for type2 diabeter og hypertensjon før graviditet. Hun
er overvektig og vektnedgang før graviditet er anbefalt, for å bedre svangerskapsutkomme.
D Du tar en celleprøve fra cervix, BT, testosteron og SHBG
Celleprøve skal kun tas som rutine screening eller ev. ved symptomer (blødningsforst. mm). Det
har ikke noe for seg å ta T og SHBG med tanke på en planlagt graviditet.
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Hva er hovedpoenget med å fjerne lymfeknuter hos pasienter med antatt tidlig stadium av
endometriecancer?
A
B
C
DX

Å få fjernet eventuelle lymfeknuter med spredning
Optimalisere sårtilheling
Unngå lymfødem
Stadiebestemmelse
Lymfeknuter fjernes for å avdekke metastaser her/stadiebestemmelse. Positive lymfeknuter
innebærere mer avansert sjukdom og pasienten vil da tilbys adjuvant behandling. Øker
komplikasjoner om lymfødem
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Du har tatt de rutinemessige prøver i svangerskapsuke 12 hos en 28 år gammel norsk kvinne og får et
svar som viser antistoff (IgG) mot rubella.
Hvilken informasjon gir du helst til denne kvinnen?
A

Du anbefaler å gi en injeksjon med gammaglobulin for å redusere risikoen for skade av fosteret
Ingen hensikt
B X Du sier at det sannsynligvis skyldes at hun ble vaksinert mot rubella som barn, og at det derfor
ikke er farlig
Vaksine inngår i det norske vaksinasjonsprogrammet og dette gir varige antistoffer av typen IgG
C Du henviser henne til et fostermedisinsk senter for å undersøke om det er fosteravvik
Dette er ingen indikasjon for fosterdiagnostikk
D Du sier at det er stor fare for at barne vil få en alvorlig hørselshemning og informerer henne om
mulighet for å søke svangerskapsavbrudd
Dette rådet må du for all del ikke gi
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Testen har 120 oppgaver. På utskriftstidspunktet var 0 oppgaver blitt trukket og det var gjort
fasitendringer på 0 oppgaver.
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