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1
Underveis i en infeksjon kan en B-celle gå over fra å produsere IgM til å produsere IgG.
Hvilken del av immunoglobulinet har blitt forandret i denne prosessen?
A
B
C
D

J-regionen på tung kjede
V-regionen på tung kjede
D-regionen på tung kjede
C-regionen på tung kjede
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2
Mange vekstfaktorreseptorer er transmembranproteiner der den intracellulære delen er en
tyrosinkinase. Medikamenter rettet mot slike reseptorer utgjør en relativt ny gruppe midler som virker
via cellulære signalprosesser.
Hvordan fører ligandbinding til disse reseptorene til aktivering av et intracellulært signal?
A
B
C

Ligandbinding fører til konformasjonsendring av reseptoren som binder G-protein og aktiverer
effektorenzym som igangsetter sekundære budbringere
Ligandbinding fører til konformasjonsendring av reseptoren slik at en ionekanal åpnes og gir
endring i elektrisk potensial som igangsetter aktivering
Ligandbinding fører til dimerisering av to reseptorer. Når reseptorene kommer nær hverandre vil
de fosforylere hverandre og dermed få økt aktivitet
00001595259790cfcc

3
Når man spiser et større måltid, vil man tilføre kroppen store mengder kalium (K+ ). Vi vet at raske
endringer i K+ kan føre til elektrolyttforstyrrelser.
Hvordan er kroppens første forsvar (i løpet av minutter) for å hindre alvorlig økning av denne
elektrolytten?
A
B
C

Kaliumtransporten inn i celler øker
Kaliumutskillelsen i tarmen øker
Kaliumutskillelsen i urinen øker
00001595259790cfcc

4
Ved noen kliniske tilstander, for eksempel hjertesvikt, bruker vi diuretika for å øke salt- og
vannutskillelsen i nyrene. Diuretika virker ved å hemme reabsorbsjonen av Na+ i ulike deler av
nefronet.
Hvilken type av slike medikament er mest effektiv?
A
B
C
D

De som virker i oppadstigende del av Henles sløyfe (slyngediuretika)
De som virker ved å hemme aldosteron-effekten i de prinsipale cellene (aldosteron-antagonister)
De som virker ved å hemme Na+-opptaket i de prinsipale cellene (amilorid-diuretika)
De som virker i distale slyngede tubuli (tiazid-diuretika)
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5
Opioidene er en sentral gruppe av smertestillende legemidler.
Hvor har de sin hovedvirkningsmekanisme?
A
B
C
D

I cerebral cortex
På perifert nivå, på den primære afferente nosiseptoren
På ryggmargsnivå, ved overgangen mellom primære og sekundær afferent
På hjernestammenivå
00001595259790cfcc
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6
Endring i filtrasjonsfraksjonen (FF) fører til endringer i de peritubulære kapillærer.
Hvilken konsekvens får det for trykket i disse kapillærene når FF øker?
A
B
C
D

Både det kolloid-osmotiske trykket og det hydrostatiske trykket reduseres
Det kolloid-osmotiske trykket øker og det hydrostatiske trykket minker
Det hydrostatiske trykket øker og det kolloid-osmotiske trykket reduseres
Det blir ingen endring i hverken det kolloid-osmotiske trykket eller det hydrostatiske trykket
00001595259790cfcc

7
Glomerulotubulær balanse og tubuloglomerulær feedback fungerer begge på en slik måte at den
distale delen av nefronet ikke skal "oversvømmes" dersom reabsorbsjonen i det proksimale nefronet
svikter.
Hvordan virker denne feedback-mekanismen?
A
B
C

Afferent arteriole konstringeres når den glomerulære filtrasjonen (GFR) øker og NaClkonsentrasjonen i Macula Densa-området øker
Afferent arteriole dilateres når den glomerulære filtrasjonen (GFR) øker og NaCl-konsentrasjonen
i Macula Densa-området øker
Efferent arteriole konstringeres når den glomerulære filtrasjonen (GFR) øker og NaClkonsentrasjonen i Macula Densa-området øker
00001595259790cfcc

8
For å opprettholde syre-basebalansen i kroppen, reabsorberes det meste av det bikarbonatet som
filtreres i proksimale tubuli.
Hvordan påvirkes dette dersom man bruker et medikament som blokkerer enzymet karbon
anhydrase (CA) i tubuluslumen?
A
B
C
D

Produksjon av ammonium og bikarbonat i proksimale tubuli øker, noe som gir metabolsk alkalose
Reabsorbsjon av bikarbonat øker, noe som gir metabolsk alkalose
Reabsorbsjonen av bikarbonat påvirkes ikke og det har ingen betydning for syre-basebalansen
Reabsorbsjon av bikarbonat reduseres, noe som gir metabolsk acidose
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9
Komplementaktivering kan føre til drap av noen typer mikroorganismer, men ikke alle.
Hvilke mikroorganismer er mest følsomme for komplementmediert drap og hvorfor?
A
B
C
D

Candida albicans, fordi gjærsopp har fremmede glykaner i celleveggen
Neisseria meningitidis, fordi Gram-negative bakterier har tynn cellevegg
Staphylococcus aureus, fordi peptidoglycan gir sterk komplementaktivering
Streptococcus pyogenes, fordi Gram-positive bakterier har polysakkaridkapsel
00001595259790cfcc

10
En kvinne på 72 år har fått brystkreft.
Hvilken betydning vil det ha om det dannes mange regulatoriske T-celler mot kreftspesifikke
antigener?
A
B
C
D

De regulatoriske T-cellene vil bremse kreftspredning via lymfestrømmen
De regulatoriske T-cellene vil gi økt aktivering av antigenpresenterende celler i lokale lymfeknuter
De regulatoriske T-cellene vil hemme utvikling av cytotoksiske T-celler rettet mot kreftcellene
De regulatoriske T-cellene vil stimulere lokale NK-celler ved å skille ut interleukin-15
00001595259790cfcc
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11
I det norske barnevaksinasjonsprogrammet vaksineres barn mot kusma når de er 15 måneder gamle.
For å opprettholde konsentrasjonen av beskyttende antistoff, revaksineres barna når de er 11-12 år
gamle.
Vil hukommelsesceller fra første gangs vaksinasjon kunne skifte isotype i forbindelse med
revaksinasjonen?
A
B
C
D

Nei, alle hukommelsesceller vil umiddelbart danne plasmaceller og produsere antistoff
Ja, alle hukommelsesceller gjennomgår isotypeskifte ved reaktivering
Ja, noen hukommelsesceller kan gjennomgå isotypeskifte før de blir plasmaceller
Nei, noen hukommelsesceller kan gjennomgå affinitetsmodning, men ikke isotypeskifte
00001595259790cfcc

12
Makrofager er fagocyterende celler som er viktig for fjerning av døde celler i kroppen.
Hvordan responderer de på en apoptotisk celle?
A
B
C
D

Makrofagen aktiveres ikke, men vil selv gå i apoptose ved opptak av den apoptotiske cellen
Makrofagen aktiveres ikke, men vil bare fjerne den apoptotiske cellen uten å indusere en respons
Makrofagen aktiveres og skiller ut store mengder pro-inflammatoriske cytokiner
Makrofagen aktiveres og skiller ut store mengder anti-inflammatoriske cytokiner
00001595259790cfcc

13
Vanntransporten over cellemembranene går via aquaporiner, men styres av forskjellen i effektiv
osmolalitet (tonisitet) utenfor og innenfor celleveggene. Økning av blodglukose-konsentrasjon, som
ved diabetes, øker effektiv ekstracellulær osmolalitet.
Hvordan vil en slik akutt hyperglykemi påvirke konsentrasjonen av Na+ og Cl- ekstracellulært?
A
B
C
D

Na+ vil øke og Cl- vil minke
Både Na+ og Cl- vil øke
Både Na+ og Cl- vil minke
Na+ vil minke og Cl- vil øke
00001595259790cfcc

14
Det oppstår ca. 1 tilfelle av Creutzfeldt-Jakobs sykdom per million personer hvert år. Forskere som ville
studere risikofaktorer for sykdommen, valgte et kasus-kontroll-design.
Hvorfor foretrakk de et kasus-kontroll- og ikke et kohortdesign?
A
B
C
D

En kasus-kontrollstudie vil være mindre utsatt for informasjonsbias enn en kohortstudie
Det vil være mindre risiko for konfundering i en kasus-kontrollstudie enn en kohortstudie
Det vil være mindre fare for seleksjonsbias i en kasus-kontrollstudie enn en kohortstudie
En kasus-kontrollstudie vil være betydelig rimeligere å gjennomføre enn en kohortstudie
00001595259790cfcc

15
I en bedrift som driver et kvartsittbrudd har det opp gjennom årene vært noen tilfeller av
støvlungesykdommen silikose. Målinger i arbeidsatmosfæren viser eksponeringsnivåer omkring
grenseverdien flere steder i bedriften og enkelte steder med nivåer 2-3 ganger høyere.
Hvordan bør bedriften forebygge at det oppstår flere tilfeller av silikose blant de ansatte?
A
B
C
D

Bedriften bør sørge for at alle de ansatte har adekvat verneutstyr i form av støvmasker og at
disse blir brukt
Bedriften bør finne måter å redusere støvpåvirkningen for alle ansatte
Bedriften bør finne måter å redusere støvpåvirkningen for de med høyest påvirkning
Bedriften bør sørge for at bedriftshelsetjenesten gjør årlige lungefunksjonsmålinger av alle
ansatte
00001595259790cfcc
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16
En renovasjonsarbeider får regelmessig feber utover kvelden etter endt arbeidsdag. Du har lært på
studiet at endotoksiner kan forekomme i arbeidsmiljøet til renovasjonsarbeidere, og du mistenker at
hun kan være utsatt for endotoksiner som gir et såkalt "organic dust toxic syndrome" (ODTS).
Hvor stammer endotoksinene i renovasjonsarbeiderens arbeidsmiljø fra?
A
B
C
D

Fra gjæring av forskjellige typer avfall
Fra celleveggen i bakterier som vokser i avfallet
Fra henfall av soppsporer som finnes i avfallet
Fra animalsk protein i avfallet
00001595259790cfcc

17
Støv kan være en utfordring i mange arbeidssituasjoner, og inhalsjon av støv kan føre til forskjellige
reaksjoner og sykdommer i luftveiene. I arbeidssammenheng skiller vi gjerne mellom organisk og
uorganisk støv.
Hvilken yrkesgruppe er mest kjent for å være eksponert for begge disse formene for støv?
A
B
C
D

Renovasjonsarbeidere
Bønder
Bygningsarbeidere
Sveisere
00001595259790cfcc

18
Svensken Töres Theorell har vært med på å utvikle Karasek og Theorell-modellen som er mye brukt
for å beskrive mental belastning i arbeidslivet.
Hvilke to faktorer inngår i denne modellen?
A
B
C
D

Krav og kontroll
Krav og belønning
Sosial støtte og belønning
Kontroll og sosial støtte
00001595259790cfcc

19
Hvorfor er bly et problem ved syntesen av hemoglobin?
A
B
C
D

Bly stopper transport av nødvendige co-faktorer til prosessen
Bly hindrer at jern er tilgjengelig for prosessen
Bly hemmer de fleste enzymer som er involvert
Bly endrer 3D-strukturen til hemoglobinet
00001595259790cfcc

20
Ei 23 år gammel kvinne kommer på kontoret ditt i et tettsted på Nordmøre og forteller at hun de siste
årene har hatt økende problemer med rennende nese, nysing og kløe i nese og øyne omtrent fra
skolestart i siste del av august og utover i september. Plagene blir borte etter noen uker når hun har
fått "vennet seg til" å være på jobb. Hun er musikklærer, og sier at teppegulvet i musikkrommet ikke
har vært rengjort hele sommerferien. Hun har ingen andre tegn på allergier. Du er enig i at de aktuelle
symptomene kan tyde på en allergi.
Hva er det mest sannsynlig at hun har en allergi mot?
A
B
C
D

Sporer fra muggsopp
Pollen fra plengras
Avføring fra husstøvmidd
Pollen fra ugras
00001595259790cfcc
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21
Hvilket metall kan ved innånding forårsake både kreft og allergi?
A
B
C
D

Vanadium
Arsen
Krom
Bly
00001595259790cfcc

22
Nanopartikler er forenklet sagt partikler som har en eller flere ytre dimensjoner i størrelsesområdet 1 –
100 nm.
Kan disse partiklenes toksisitet i mennesker være forskjellig fra toksisiteten til større partikler
med samme kjemiske sammensetning, og eventuelt hvorfor?
A
B
C
D

Små partikler gir større dose raskt levert, har tettere kontakt med cellemembraner og mer effektiv
translokasjon til utilgjengelige organer som hjernen
Nanopartikler kommer raskt inn i blodet og binder seg til serumproteiner slik at kompleksene gir
mye sterkere virkning enn større partikler som bindes dårligere
Mange små partikler gir større spredning i kroppen, fordeles til mange organer samtidig
og påvirker enzymsystemene i leveren
Nanopartikler gir ikke generelt andre virkninger enn store partikler, det er den kjemiske
sammensetningen alene som bestemmer den toksiske virkningen
00001595259790cfcc

23
Erytromycin og beslektede antibiotika som klaritromycin og azitromycin er viktige antibiotika, særlig i
allmennpraksis.
Hvordan er vikningsmekanismen til disse antibiotika?
A
B
C
D

De binder til ribosomalt RNA og inhiberer dermed dannelsen av polypeptidkjeden
De forhindrer oppkveilingen av DNA og dermed stabilisering av DNA molekylet
De virker på oppbyggingen av peptidoglykanlaget i celleveggen
De binder til og har en destabiliserende virkning på yttermembranen
00001595259790cfcc

24
I en populasjon observeres tre ulike fenotyper som resultat av én enkelt baseendring i et gen.
Hva karakteriserer allelene for dette genet?
A
B
C
D

De er dominante
De er triploide
De er recessive
De er ko-dominante
00001595259790cfcc

25
Pandemier er ofte forårsaket av influensavirus. Disse virusene blir gjerne til ved at influensavirus fra
ulike arter krysses til et nytt virus.
Hva er det genetiske grunnlaget for at en slik pandemi skal oppstå?
A
B
C
D

Genetisk skift, som følge av reassortering av gener fra ulike influensavirus
Genetisk skift, som følge av punktmutasjoner forårsaket av replikasjonsfeil
Genetisk drift, som følge av punktmutasjoner forårsaket av replikasjonsfeil
Genetisk drift, som følge av reassortering av gener fra ulike influensavirus
00001595259790cfcc
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26
PCR-metoden er en 3-trinns reaksjon som gjentas mange ganger. Det er forskjellige temperaturer ved
de ulike trinnene. For det andre trinnet varierer gjerne temperaturen mellom ulike PCR oppsett.
Hva er grunnen til at temperaturen varierer mest for det andre trinnet?
A
B
C
D

I det andre trinnet forlenges (elongeres) den voksende DNA-tråden, og temperaturen avhenger av
GC-innhold i DNA-tråden
I det andre trinnet hybridiseres primerne til DNA sekvens som skal oppformeres, og temperaturen
avhenger av GC-innhold i primerne
I det andre trinnet denatureres de to DNA-trådene, og temperaturen avhenger av GC-innhold i det
DNA-fragmentet som skal oppformeres
I det andre trinnet forlenges (elongeres) den voksende DNA-tråden, og temperaturen avhenger av
hvilken polymerase som benyttes
00001595259790cfcc
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Hvilket antibiotikum lyseres av beta-laktamaser?
A
B
C
D

Ampicillin
Meticillin
Cloxacillin
Dikloxacillin
00001595259790cfcc

28
Et foreldrepar fikk et barn som en uke etter fødselen fikk oppkast og diare, og barnet ble veldig trøtt og
slapp. Diagnosen galaktosemi ble stilt, og foreldrene fikk beskjed om at barnet ikke måtte få melk eller
melkeprodukter.
Hva kalles denne typen behandling?
A
B
C
D

Persontilpasset behandling
Symptomatisk behandling
Forebyggende behandling
Kurativ behandling
00001595259790cfcc

29
En kvinne på 45 år har i den senere tid vært plaget med svetting og hjertebank. Hun har også merket
at øynene har blitt noe utstående, og hun har fått et diffust struma. Fastlegen oppfatter tilstanden som
hypertyreose.
Hva er de mest sannsynlige blodprøvesvarene?
A
B
C
D

Høy TSH og høy fritt tyroksin (T4)
Lav TSH og normal fritt tyroksin (T4)
Lav TSH og høy fritt tyroksin (T4)
Normal TSH og høy fritt tyroksin (T4)
00001595259790cfcc

30
En mann har fått påvist primær binyrebarksvikt (Addisons sykdom). Blodprøvene viser blant annet høy
kalium og lav natrium.
Hva er årsaken til elektrolyttforstyrrelsene?
A
B
C
D

Mangel på kortisol
Mangel på aldosteron
Mangel på androgener
Mangel på renin
00001595259790cfcc
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31
En kvinne på 60 år har opplevd økt tretthetsfølelse, vannlating og tørste de siste månedene. Pasienten
hadde nyrestein for et par år siden, og hun sliter med beinskjørhet. Legen mistenker at pasienten har
hyperparathyreose.
Hva er de mest sannsynlige blodprøvesvarene?
A
B
C
D

Høy PTH, lav Ca2+, lav fosfat
Høy PTH, høy Ca2+, lav fosfat
Høy PTH, lav kalsitonin, høy fosfat
Høy PTH, høy kalsitonin, høy fosfat
00001595259790cfcc

32
Hos en ellers frisk 19 år gammel gutt påvises forhøyede blodnivåer av LDL-kolesterol. Han tilhører en
familie med kjent hyperkolesterolemi, og mutasjonen som forårsaker sykdommen i familien er kjent.
Legen rekvirerer en gentest for å se om han har arvet mutasjonen.
Hvilken type gentest skal utføres?
A
B
C
D

En presymptomatisk gentest
En diagnostisk gentest
En prediktiv gentest
En bærerdiagnostisk gentest
00001595259790cfcc

33
En X-bundet recessiv sykdom forekommer hos 1 av 20 menn.
Hvor stor andel av kvinner er bærere for sykdommen?
A
B
C
D

ca 1 av 40
Ca 1 av 20
Ca 1 av 10
Ca 1 av 5
00001595259790cfcc

34
En kvinne på 32 år oppsøker lege på grunn av amenore siste halvår. Hun har også merket at det
kommer sekresjon fra brystene. Det blir påvist et hypofyseadenom.
Hvilket hormon produseres av dette adenomet?
A
B
C
D

Adenomet produserer TSH
Adenomet produserer veksthormon
Adenomet produserer ACTH
Adenomet produserer prolaktin
00001595259790cfcc

35
Konkordansraten for en tilstand blant eneggede (monozygote) tvillingpar er 35%, mens den er 33%
blant toeggede (dizygote) tvillingpar.
Hva karakteriserer denne tilstanden?
A
B
C
D

Den er hovedsakelig genetisk betinget
Den er i liten grad påvirket av genetikk og miljø
Den er hovedsakelig miljøbetinget
Den er like mye påvirket av genetikk og miljø
00001595259790cfcc
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36
Når en bakterie blir resistent overfor et antibiotikum, skjer det enten ved at det oppstår en mutasjon i
bakteriens DNA eller ved at bakterien tar opp DNA med gener som koder for resistens fra omgivelsene
(horisontal overføring).
Hvilken type resistens er oftest forårsaket av mutasjon og ikke horisontal overføring?
A
B
C
D

Betalaktamresistens hos Klebsiella pneumoniae
Meticillinresistens hos Staphylococcus aureus
Kinolonresistens hos Escherichia coli
Penicillinresistens hos Streptococcus pneumoniae
00001595259790cfcc

37
Alkoholbasert hånddesinfeksjon er førstevalget for smittevern i pasientbehandlingen.
Hvor lenge bør rutinemessig hånddesinfeksjon vare for å gi god effekt?
A
B
C
D

Rutinemessig hånddesinfeksjon bør vare i 15 sekunder
Rutinemessig hånddesinfeksjon bør vare i 30 sekunder
Rutinemessig hånddesinfeksjon bør vare i 45 sekunder
Rutinemessig hånddesinfeksjon bør vare i 60 sekunder
00001595259790cfcc

38
I et parasympatisk ganglion kan du måle middels langsomme postsynaptiske potensialer (PSP) som
varer noen få millisekunder.
Hva er den mest sannsynlige kombinasjonen av transmitter og reseptor?
A
B
C
D

Acetylkolin og betareseptor
Acetylkolin og muskarinreseptor
Noradrenalin og beta-1-reseptor
Acetylkolin og nikotin-reseptor
00001595259790cfcc

39
Obstruktiv søvnapne er en vanlig lidelse, men patofysiologien kan variere.
Hvilken mekanisme er mest sentral ved obstruktiv søvnapne?
A
B
C
D

Sammenfall av nedre luftveier
Tendens til sammenfall av øvre luftveier
Lett aktiverbarhet (våkner lett)
Tendens til hyperventilering
00001595259790cfcc

40
I mørke endres retinale gangliecellers hovedfunksjon fra kontrastdeteksjon til lysmengdedeteksjon.
Hvilken celletype er sentral i å formidle denne beskjeden fra fotoreseptor til gangliecelle?
A
B
C
D

Amakrincelle (A II)
Bipolar OFF
Bipolar ON
Horisontalcelle
00001595259790cfcc

41
En type gangliecelle i netthinnen er blant annet ansvarlig for at vi kan skille mellom fargenyansene
blått og gult.
Hva kalles denne cellen?
A
B
C
D

P-celle
M-celle
K-celle
ipRGC
00001595259790cfcc
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42
En kvinne, 65 år, får fjernet en forstørret lymfeknute på mistanke om malignt lymfom. Patologen som
undersøker lymfeknuten mikroskopisk, svarer at det ikke foreligger malignt lymfom, men reaktiv
hyperplasi.
Hvilken type reaktiv forandring på bildet er den klart dominerende?

(Rutinefarge med hematoxylin og eosin, liten forstørrelse (40x) ved mikroskopisk
undersøkelse)
A
B
C
D

Hyperplasi av follikler med reaktive germinalsentra
Utvidelse av lymfeknutens drenasjesystem (sinussystemet)
Små mikroabscesser i lymfeknuten
Hyperplasi av paracorteks
00001595259790cfcc
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43
En kvinne, 55 år, har forstørrede lymfeknuter på halsen. Kirurgen fjerner en av disse på fredag
ettermiddag. Lymfeknuten legges i beholder med fikseringsvæske (formalin). Beholderen er ikke
merket med hvilken væske preparatet er lagt i. Beholderen blir stående på avdeling for patologi over
helgen før den på mandag behandles videre på rutinemessig måte.
Hvilken konsekvens vil den beskrevne oppbevaringen av dette preparatet ha å si for den videre
diagnostikk?
A
B
C
D

Preparatet vil holde seg bra makroskopisk, men vil være ødelagt for mikroskopisk diagnostikk
Det går fint fordi vevsprøver tåler oppbevaring over helg før videre behandling uten at dette
forringer kvaliteten i den videre diagnostikk
Preparatet vil bli ødelagt fordi det ikke tåler oppbevaring over helg før videre behandling i
patologiavdelingen
Det går fint fordi preparatet ikke blir ødelagt så lenge det er lagt i tilstrekkelig mengde
fikseringsvæske (formalin)
00001595259790cfcc

44
Bildet viser gangstrukturer i brystkjertelen (Hemotoksylin-Erytrosin-Safran (HES) x600).
Gangstrukturene er kledd av to typer celler.
Hvilke to celletyper er det?

A
B
C
D

Duktalt epitel og myoepitel
Nevroendokrine celler og duktalt epitel
Plateepitel og myoepitel
Sylinderepitel med flimmerhår og duktalt epitel
00001595259790cfcc
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45
Smerter som oppstår på grunn av sykdom i et indre organ kan oppleves som den kommer fra et annet
sted i kroppen.
Hvilken fysiologisk mekansime er ansvarlig for dette viktige kliniske fenomenet?
A
B
C
D

Aksonrefleksen
Konvergens i thalamus
Konvergens i bakhornet
Den polysynaptiske fleksorrefleksen
00001595259790cfcc

46
Kreftutvikling i epitel er en flertrinnsprosess hvor epitelcellene endrer både vekstmønster og grad av
differensiering. Et av stadiene i denne prosessen kalles karsinom in situ.
Hva er karsinom in situ?
A
B
C
D

En lesjon hvor atypiske epitelceller har økt i antall og har brutt gjennom basalmembranen og
invadert tilgrensende vev
En tilstand hvor epitelcellene har økt i antall med påfølgende økning i epitelets tykkelse, men det
er ikke påvist atypi
En forandring hvor epitelcellene har endret utseende fra en differensiert fenotype til en annen
differensiert fenotype som en respons på en ytre påvirkning
En lesjon hvor epitelcellene har ervervet cytologiske forandringer forenlig med infiltrerende
karsinom, men uten gjennombrudd av epitelets basalmembranen
00001595259790cfcc

47
En mann på 23 år har fått anfall med ekstremt kraftige smerter i og bak høyre øye. Anfallene varer
vanligvis 45-60 minutter, kommer flere ganger i døgnet og om natta, og under anfallene går han urolig
rundt. Han har også merket at han får lacrimasjon (tåreflod) fra høyre øye og rhinorrhoe (renning fra
høyre nesebor) med klart sekret. Han har vært hos nevrolog og fått medisiner for tilstanden som
nevrologen kaller klasehodepine (‘Cluster headache’). Nevrologen sier at symptomene blant annet har
sammenheng med aktivering av en autonom refleks som forklarer noen av de autonome symptomene
som kan ledsage tilstanden.
Hvilke nerver er involvert som afferent og efferent ledd i denne refleksen i dette tilfellet?
A
B
C
D

Nervus trigeminus 1. gren (afferent) og parasympatiske fibre fra nucleus salivatorius superior via
ganglion sphenopalatinum og nervus facialis (efferent)
Nervus glossopharyngeus (afferent) og parasympatiske fibre fra nucleus salivatorius superior via
ganglion sphenopalatinum og nervus facialis (efferent)
Nervus trigeminus 2. gren og parasympatiske fibre fra nucleus Edinger- Westphal via ganglion
ciliare og nervus oculomotorius (efferent)
Nervus trigeminus 1. gren (afferent) og parasympatiske fibre fra nucleus salivatorius inferior via
ganglion oticum i nervus glossopharyngeus (efferent)
00001595259790cfcc

48
En kvinne, 33 år, fikk i fjor diagnostisert multippel sklerose, og ved undersøkelse ble det funnet
internukleær oftalmoplegi. Dette er en øyemuskellammelse som skyldes en skade på de banene (kalt
fasciculus longitudinalis medialis) som løper mellom de ulike kjernene i hjernestammen som styrer
øyemusklene, og som gjør at vi til vanlig kan ha samsyn i alle blikkretninger.
Hvilke kjerner (nuclei) er dette?
A
B
C
D

Nucleus abducens, nucleus trochlearis og nucleus oculomotorius
Nucleus oculomotorius, nucleus facialis og nucleus abducens
Nucleus oculomotorius, nucleus abducens, nucleus facialis
Nucleus abducens, nucleus Edinger- Westphal, nucleus oculomotorius
00001595259790cfcc
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49
En kvinne, 55 år, har forstørrede lymfeknuter på halsen. Kirurgen fjerner en av disse og sender den inn
til avdeling for patologi. Patologen svarer at det foreligger granulomatøs betennelse og at
forandringene kan passe med sarkoidose.
Hva har patologen beskrevet?
A
B
C
D

Akutt abscederende betennelse med store aggregater med nøytrofile granulocytter
Velavgrensede ovale strukturer bestående av makrofager og multinukleære kjempeceller
Blandet akutt og kronisk betennelse bestående av granulocytter, lymfocytter, plasmaceller og
karproliferasjon
Ovale strukturer bestående av makrofager og multinukleære kjempeceller, som flyter sammen og
danner sentrale strukturløse nekroser
00001595259790cfcc

50
Undersøkelse av forandringer i slimhinnene i cervix/portio og vagina er vanlig, såkalt cervixutskrap
(livmorhalsprøve/"celleprøve"), for å påvise maligne celler.
Hva slags type slimhinne er det normalt i 1) øverst i cervixkanalen, 2) på portio og 3) i vagina?
A
B
C
D

1) Sylinderepitel, 2) Plateepitel, 3) Plateepitel
1) Plateepitel, 2) Plateepitel, 3) Plateepitel
1) Sylinderepitel, 2) Sylinderepitel, 3) Plateepitel
1) Sylinderepitel, 2) Sylinderepitel, 3) Sylinderepitel
00001595259790cfcc

51
Ved kirurgi på svulster i bakre skallegrop samles gjerne cerebrospinalvæske fra en erfaringsmessig lett
observerbar cisterne under cerebellum. Cerebrospinalvæsken blir så sendt til patologiavdelingen for
mikroskopisk undersøkelse for å undersøke om tumorceller har spredt seg til ventrikkelsystemet.
Hva kalles denne cisternen?
A
B
C
D

Cisterna ambiens
Cisterna magna
Cisterna interpeduncularis
Cisterne pontis
00001595259790cfcc

52
Øret er utstyrt med en refleks som skal beskytte mot kraftig lyd og forhindre støyskade.
Hvilken refleks er dette?
A
B
C
D

Blunkerefleksen
Stapediusrefleksen
Vestibulookulære refleks
Lysrefleksen
00001595259790cfcc

53
En komplikasjon ved provosert abort (avbrutt svangerskap) er at man kan perforere baktil i øvre deler
av vagina.
Hvilken nabostruktur/område kan da bli skadet?
A
B
C
D

Fossa Douglasi
Urinblære
Fossa vesico-uterinae
Aorta
00001595259790cfcc
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54
Du er allmenlege og undersøker en pasient på 65 år som hører dårlig på sitt venstre øre. Han har
drevet mye med skyting, så du mistenker at dette dreier seg om en støyskade. Orienterende
hørselsprøve bekrefter at han har noe nedsatt hørsel på dette øret. Du supplerer med
stemmegaffelprøver.
Hvordan vil resultatet være ved en støyskade når du bruker en gaffel som tilsvarer
frekvensområdet for slike skader?
A
B
C
D

Weber lateraliserer mot høyre og Rinne er negativ på venstre
Weber lateraliserer mot venstre og Rinne er negativ på venstre side
Weber lateraliserer mot høyre og Rinne er positiv på venstre side
Weber lateraliserer mot venstre og Rinne er positiv på høyre side
00001595259790cfcc

55
Larynx består blant annet av muskler, slimhinne og brusker.
Hvilken brusk er det som er forbundet med og beveger selve stemmebåndene til siden?
A
B
C
D

Epiglottis
Cricoidbrusken (ringbrusken)
Thyroideabrusken
Arybrusken
00001595259790cfcc

56
Hvilken hjernenerve innerverer strukturer som er derivert fra 3. gjellebue/visceralbue?
A
B
C
D

Nervus vagus
Nervus glossofaryngeus
Nervus oculomotorius
Nervus trigeminus
00001595259790cfcc

57
Spermiogenesen foregår i testiklene.
Hvilke anatomiske strukturer vandrer spermiene (sædcellene) igjennom, fortløpende fra disse
kjertlene og til urinrøret?
A
B
C
D

Testis - epididymis - ductus deferens - ductus ejaculatorius - uretra
Testis - epididymis - ductus deferens - vesica urinaria - uretra
Testis - ductus deferens - epididymis - vesicula seminalis - prostata - uretra
Testis - ductus deferens - epididymis - vesicula seminalis - uretra
00001595259790cfcc

58
Ved visse former for rask hjerteaksjon kan man redusere slagfrekvensen i hjertet ved såkalt
carotismassasje.
Hvilken hjernenerve formidler da signalene fra veggen i sinus caroticus?
A
B
C
D

Nervus vagus
Nervus oculomotorius
Nervus glossofaryngeus
Nervus trigeminus
00001595259790cfcc

59
Hvilken hjernenerve er skadet ved ptose (nedsynking av øvre øyelokk)?
A
B
C
D

Nervus trigeminus
Nervus vagus
Nervus glossofaryngeus
Nervus oculomotorius
00001595259790cfcc
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60
I hjernen har man baner som er systemer av nervefibre som forbinder hjernebarken og ryggmargen.
En av disse banene kalles bakstrengen (engelsk: dorsal column tract).
Hva gjør denne banen?
A
B
C
D

Leder nerveimpulser som regulerer musklenes tonus/spenningstilstand
Leder nerveimpulser som fører til viljestyrte, presise bevegelser
Leder nerveimpulser som formidler balanse og likevekt
Leder nerveimpulser som formidler sensibilitetssignaler som fin berøring og vibrasjon
00001595259790cfcc

61
En middelaldrende person oppsøkte fastlegen på grunn av hodepine og tretthet. MR ble rekvirert og
viste en velavgrenset tumor adherent til falx helt baktil.
Hvilket annet symptom er sannsynlig hos denne pasienten?
A
B
C
D

Talevansker
Synsforstyrrelser
Lammelser
Svimmelhet
00001595259790cfcc

62
I hjernen har man baner som er systemer av nervefibre som forbinder hjernebarken og ryggmargen.
En av disse banene kalles tractus spinothalamicus.
Hva kjennetegner denne banen?
A
B
C

Den leder formidler sensibilitetssignaler som grov berøring, smerte og temperatur
Den har ikke somatotopisk organisering
Nervefibrene krysser midtlinjen i nivå med hjernestammen
00001595259790cfcc

63
Enkelte pasienter kan få brekningsrefleks ved undersøkelse av ytre øre ved otoskopi.
Hva kan være årsaken til det?
A
B
C
D

Sensoriske impulser via nervus trigeminus
Sensoriske impulser via nervus vagus
Sensoriske impulser via nervus vestibulocochlearis
Sensoriske impulser via nervus facialis
00001595259790cfcc

64
Cerebrospinalvæsken blir drenert via såkalte arachnoidale granulasjoner.
Til hvor dreneres denne væsken først?
A
B
C
D

Sinus sagittalis superior
Sinus cavernosus
Sinus rectus inferior
Sinus transversus
00001595259790cfcc
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65
En mann på 22 år oppsøker fastlege på grunn av depresjon og sosial angst. Han forteller om brudd
med kjæresten for to uker siden. Han har lite sosialt nettverk og forteller om en oppvekst preget av en
streng og kritiserende far og en mor med depresjon. Pasienten husker at han ofte følte seg ensom og
nervøs i oppveksten.
Hvordan kan hans nåværende plager ha sammenheng med hans tidlige tilknytning?
A
B
C
D

Mest sannsynlig skyldes hans nåværende lidelser utrygg tilknytning til foreldrene i barndommen
Mest sannsynlig skyldes hans nåværende lidelser et utrygt tilknytningsmønster kombinert med lite
sosialt nettverk
Sannsynligvis ingen sammenheng; hans nåværende plager kan utelukkende forklares ut ifra
aktuell situasjon
Sannsynligvis ingen sammenheng; bare i ekstreme tilfeller kan utrygg tilknytning
påvirke fungering i voksen alder
00001595259790cfcc

66
På helsestasjonen møter du en gutt med sin mor. Du vurderer at gutten har normal psykomotorisk
utvikling. Han ligger i mageleie uten å støtte seg på underarmene, og kan løfte hodet til 45 grader.
Hvor gammel er gutten ut i fra det du har observert?
A
B
C
D

3 mnd
5 mnd
6 mnd
9 mnd
00001595259790cfcc

67
En mor er bekymret for sitt barns vekstutvikling og tar kontakt med lege. I kurven under finner du data
for barnets lengdevekst.
Gir barnets vekstutvikling grunn til bekymring?
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A
B
C
D

Nei, det er normalt å krysse én percentilkanal (to percentillinjer) i denne alderen
Nei, barnet har ikke krysset en percentilkanal (to percentillinjer) slik at det er ikke nødvendig
Ja, barnet ligger under 10-percentilen og bør utredes for tilgrunnliggende patologi
Ja, barnet har krysset én percentilkanal (to percentillinjer) og bør utredes for tilgrunnliggende
patologi
00001595259790cfcc

68
Hva er meiose?
A
B
C
D

Vanlig celledeling hvor en celle blir til to identiske datterceller
To påfølgende kjernedelinger hvor én diploid kjønnscelle gir 4 haploide datterceller som hver
inneholder halvparten av arvestoffet
Modning av eggcellen; fra GV-oocytt, via M1 oocytt (uten nucleus) til modent MII oocytt (med en
polar-body)
Celledeling hvor hver av de somatiske dattercellene får en tilfeldig uttrykt halvpart av det diploide
kromosomsettet
00001595259790cfcc

69
En 14 år gammel gutt oppsøker lege fordi han er bekymret for at han skal slutte å vokse. Han føler seg
frisk og klinisk undersøkelse er normal. Han er normalvektig i forhold til høyde, og han har ikke startet
pubertet enda. I kurven under finner du data for guttens høydevekst.
Hvilken diagnose er mest sannsynlig?
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A
B
C
D

Genetisk betinget kortvoksthet
Veksthormonmangel
Malabsorpsjonstilstand
Konstitusjonelt forsinket pubertet
00001595259790cfcc

70
Kroppsmasseindeks (KMI) brukes hos voksne i vurderingen av blant annet overvekt og fedme.
Tilsvarende mål hos barn benevnes ISO-KMI, hvor KMI justeres i forhold til en faktor.
Hvilken faktor er dette?
A
B
C
D

Alder
Midjemål
Vekt
Høyde
00001595259790cfcc
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71
En jente på 16 år oppsøker deg som allmennlege. Moren sitter på venterommet under konsultasjonen.
Jenta virker trist, men ikke i en slik grad at du vurderer henne som suicidal. I løpet av samtalen
begynner du å mistenke at hun har vært utsatt for seksuelt krenkende handlinger. For å gi god
helsehjelp, trenger du å vite mer om dette.
Hva bør du gjøre?
A
B
C
D

Spør om hun har vært utsatt for seksuelle krenkelser, og når hun begynner å gråte henter
du moren
Si at du skjønner hva hun har vært utsatt for, og at hun må fortelle deg om det for at du skal
kunne hjelpe henne
Fortelle at en del ungdommer opplever seksuelle krenkelser, og hennes reaksjon på dette avgjør
hvordan du spør videre
Avslutte konsultasjonen og kontakte barneverntjenesten og be dem undersøke saken videre
00001595259790cfcc

72
Ved non-invasiv prenatal testing (NIPT) kan man genteste et foster ut fra fritt foster-DNA i mors blod.
I hvilke situasjoner er denne testen tillatt i Norge?
A
B
C
D

Gravide med arvelige, kjønnsbundne sykdommer i familien
Gravide som er RhD negative
Gravide som har fylt 38 år ved beregnet termin
Ved mistanke om trisomi 21
00001595259790cfcc

73
Utviklingen av hjertet begynner nokså tidlig i den embryonale utviklingen.
Hvilken dag oppstår det cardiogene området (regnet fra befruktning)?
A
B
C
D

Dag 18
Dag 20
Dag 22
Dag 24
00001595259790cfcc

74
I den tidlige utviklingen er det vanlig å snakke om 3 deler/segmenter i gastrointestinal-traktus.
Hvordan benevner vi vanligvis disse?
A
B
C
D

Interne, intermediære og eksterne tarmsegment
Øvre, midtre og nedre tarmsegment
Pharyngeale område, gastriske område og ileocoliske område
Forgut, midgut og hindgut
00001595259790cfcc

75
De tre kimlagene ("germ layers) gir opphav til forskjellige strukturer og organsystemer i kroppen. Ett av
disse kimlagene kalles mesoderm.
Hvilke organsystemer gir dette kimlaget blant annet opphav til?
A
B
C
D

Huden, neglene og håret
Hjertet, musklene og skjelettet
Nervesystemet, håret og glandlene
Tarmen, leveren og lungene
00001595259790cfcc
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76
Eggcellen blir vanligvis befruktet et sted i egglederen. Det befruktede egget beveges så mot
uteruskaviteten hvor det implanteres i livmorveggen.
Når skjer vanligvis implantasjonen (basert på befruktning)?
A
B
C
D

Dag 4-6
Dag 6-8
Dag 8-10
Dag 10-12
00001595259790cfcc

77
En jente på 6 år har lært seg å sykle. Denne typen hukommelse oppstår når komplekse aktiviteter
utføres om og om igjen, slik at de relevante nevrale systemene arbeider sammen og handlingen blir
automatisert.
Hva kalles denne formen for hukommelse?
A
B
C
D

Semantisk hukommelse
Klassisk betinging
Prosedural hukommelse
Episodisk hukommelse
00001595259790cfcc

78
På helsestasjonen møter du en seks måneder gammel gutt. Moren til gutten lurer på om sønnens
psykomotorisk utvikling er normal. Gutten svarer med sosiale lyder ved tilsnakk. I mageleie kan han
løfte hodet med 45 grader, men han hviler ikke på underarmene.
Hva kan du si om guttens psykomotoriske utvikling?
A
B
C

Tidlig
Forsinket
Normal
00001595259790cfcc

79
På helsestasjonen møter du en seks måneder gammel gutt. Moren lurer på om sønnens
psykomotoriske utvikling er normal. I mageleie kan han løfte hodet, og i ryggleie leker han med
hendene i midtlinja. Ved undersøkelse er mororefleks fortsatt tilstede.
Hva kan du si om guttens psykomotoriske utvikling?
A
B
C
D

Normal
Forsinket
Patologisk
Tidlig
00001595259790cfcc

80
I Norge gjelder lov om selvbestemt abort. Her er abortgrensen ved 12 uker svangerskapslengde.
Hvordan beregnes svangerskapslengden i praksis før en slik selvbestemt abort?
A
B
C
D

Svangerskapets lengde telles fra første dag i siste menstruasjon
Svangerskapets lengde beregnes fra tidspunktet for første positive graviditetstest
Svangerskapets lengde telles fra befruktning skjer
Svangerskapets lengde beregnes ved å måle CRL (Crown-rump length) med ultralyd
00001595259790cfcc
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81
Du er lege på helsestasjonen. En 8 måneder gammel jente har nettopp fått vaksine (sprøyte) og gråter
og virker oppkavet. Moren setter jenta på gulvet for å leke, men jenta protesterer ved å gråte enda
mer. Moren blir sittende og fortelle deg om hvor mye hun gruer seg til å begynne i jobb igjen.
Helsesøster forteller etterpå at mor ikke ville holde jenta selv da vaksinen ble satt.
Hva vil være adekvat oppfølging av denne familien?
A
B
C

Å tilby moren støttesamtale og samspillsveiledning
Ingen ekstra oppfølging er nødvendig
Å sende bekymringsmelding til barnevernet
00001595259790cfcc

82
I menstruasjonssyklus er det et komplekst samspill mellom hormonene LH og FSH som skilles ut fra
hypofysen, og hormonene østradiol og progesteron som dannes i ovariet. Endometriet blir påvirket av
svingninger i disse hormonene, og dette gir grunnlag for de ulike fasene av menstruasjonssyklus.
Hvordan er samspillet mellom disse hormonene i lutealfasen?
A
B
C
D

I lutealfasen utskilles LH og FSH fra hypofysen og hemmer utskillelsen av østradiol gjennom
negativ feedback
I lutealfasen utskilles progesteron fra det gule legemet og hemmer LH- og FSH-utskillelsen fra
hypofysen
I lutealfasen utskilles FSH fra hypofysen og stimulerer folliklene i ovariet til å skille ut østradiol
I lutealfasen dannes en dominant follikkel som vil øke LH-utskillelsen fra hypofysen
00001595259790cfcc

83
Hva krever loven at skal foreligge før et vedtak om tvunget psykisk helsevern kan fattes?
A
B
C
D

At det kan dokumenteres at pasienten ikke har samtykkekompetanse
Et samtykke fra pasienten
At frivillig psykisk helsevern har vært forsøkt
Et samtykke fra pårørende
00001595259790cfcc

84
Etter grensen for selvbestemt abort, har vi et system med nemndbestemt abort i Norge.
Hvilke hensyn er det disse nemndene er ment å skulle veie opp mot hverandre?
A
B
C
D

Hensynet til mannen opp mot hensynet til kvinnen dersom de er uenige
Medisinske hensyn opp mot sosiale hensyn
Samfunnshensyn opp mot hensynet til den individuelle kvinnen
Kvinnens selvbestemmelse opp mot fosterets rett til liv
00001595259790cfcc

85
Hvilken lov regulerer prediktiv og presymptomatisk gentesting av friske personer?
A
B
C
D

Pasient- og brukerrettighetsloven
Genteknologiloven
Bioteknologiloven
Biobankloven
00001595259790cfcc

86
Hva er det primære målet ved å bruke et kriteriebasert diagnosesystem for psykiske lidelser
(som for eksempel ICD 10)?
A
B
C
D

Bedre spesifisitet
Bedre sensitivitet
Bedre validitet
Bedre reliabilitet
00001595259790cfcc
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87
En mannlig 28 år gammel lærer kommer til deg fordi han har mistet all energi og lyst til å leve. Han tror
han kan være syk. Du legger merke til at han ser trist og slapp ut.
Hvilken diagnosegruppe er mest sannsynlig ut fra den informasjonen du har her?
A
B
C
D

Depresjon
Angst
Personlighetsforstyrrelse
Psykose
00001595259790cfcc

88
Det er høyere forekomst av mange somatiske lidelser hos pasienter med psykiske lidelser.
Hva er den viktigste årsaken til dette?
A
B
C
D

Livsstilsfaktorer
Felles genetiske årsaker
Bivirkning av medikamenter
Somatisering
00001595259790cfcc

89
Mange mennesker med Downs syndrom og deres pårørende har vært kritiske til et tilbud om
fosterdiagnostikk til alle gravide.
Hva går kritikken i hovedsak ut på?
A
B
C
D

At fosterdiagnostikken fører til at funksjonshemmede med Downs syndrom får dårligere sosiale
levekår
At fosterdiagnostikken er en stor utgiftspost for helsevesenet som heller burde gå til oppfølging av
funksjonshemmede
At fosterdiagnostikken øker aborttallet i Norge
At fosterdiagnostikken signaliserer at et liv med Downs syndrom ikke er verdt å leve
00001595259790cfcc

90
En 45 år gammel mann har de siste 4 årene hatt søvnvansker og følt seg sliten. Det startet med
våkennetter og grublerier om en konflikt på jobben. Som hans fastlege ønsker du å tilby behandling for
hans søvnløshet (insomni).
Hva er viktigste typen behandlingstiltak?
A
B
C
D

Gi sovetabletter som z-hypnotika
Endre opprettholdende faktorer
Hjelpe ham med reaksjonene på arbeidskonflikten
Tilrettelegge på arbeidestedet slik at han kan få hvile
00001595259790cfcc

91
Den kjemiske strukturen til nitrogenbasene i DNA kan bli endret av både endogene (indre) eller
eksogene (ytre) faktorer.
Hva kaller vi slike endringer i DNA?
A
B
C
D

DNA-mutagenese
DNA-skade
Transversjonsmutasjon
DNA-mutasjon
00001595259790cfcc
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92
En jente (16 år) har bodd mange år i fosterhjem. Du er hennes fastlege, men kjenner henne ikke
særlig godt. Hun presenterer at hun over flere måneder har vært plaget med økende tristhet og
fortvilelse. Hun savner en del av slekten sin og grubler mye over episoder hun husker fra tidlig
barndom. Du vurderer å bruke et genogram/familiekart i neste samtale med henne.
Hvordan kan et genogram/familiekart være et nyttig redskap for å hjelpe denne jenta?
A
B
C

For å kartlegge og systematisere konflikter og splittelser i familien
For å systematisere de familieforhold og relasjoner man skal fokusere på
For å systematisere biologiske relasjoner og genetisk slektskap
00001595259790cfcc

93
Ulike typer smertetilstander (akutt smerte, langvarig ikke-malign smerte, smerte ved progredierende
kreftsykdom) skal behandles ulikt.
Hvilken rolle har epidural smertebehandling ved disse tre hovedtypene smerter?
A
B
C
D

Epidural brukes i det hele tatt sjelden fordi tabletter og intravenøse injeksjoner gir like god
smertelindring
Epidural brukes hovedsakelig ved akutt smerte, sjelden ved kreftsmerte og ikke ved langvarig
ikke-malign smerte
Epidural har en sentral plass ved alle disse tre typene smertetilstander
Epidural brukes ofte ved kreftsmerte, av og til ved akutt smerte og langvarig ikke-malign smerte
00001595259790cfcc
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Langvarig ikke-malign smerte har en del typiske karakteristika som skiller den fra akutt/postoperativ
smerte og smerte ved progredierende kreftsykdom.
Hva er typiske karakteristika for denne typen smerte?
A
B
C
D

Den har vanligvis en lav nytteverdi som varselsignal, en tydelig og veldefinert patofysiologi og
responderer dårlig på analgetika
Den har vanligvis en lav nytteverdi som varselsignal, en dårlig definert patofysiologi og
responderer dårlig på analgetika
Den har vanligvis en høy nytteverdi som varselsignal, en dårlig definert patofysiologi og
responderer godt på analgetika
Den har vanligvis en høy nytteverdi som varselsignal, en tydelig og veldefinert patofysiologi og
responderer godt på analgetika
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En mann har nylig fått diabetes mellitus type 1. Han behandles med insulin. I den senere tid har han
vært mye plaget med følinger, tildels alvorlige.
Hvilket hormon skilles ut først for å motvirke hypoglykemien?
A
B
C
D

Glukagon
Adrenalin
Kortisol
Veksthormon
00001595259790cfcc
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På legevakten møter du en kvinnelig pasient på 54 år som har fått en distal radiusfraktur etter et
fall. Det blir tatt blodprøver som blant annet viser at pasienten har uttalt vitamin D-mangel.
Hva er de mest sannsynlige serumnivåene av kalsium og PTH?
A
B
C
D

Lav kalsium og lav PTH
Lav kalsium og høy PTH
Høy kalsium og høy PTH
Høy kalsium og lav PTH
00001595259790cfcc
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Hjertefeil er en av de medfødte utviklingsavvikene som kan oppstå i den embryonale perioden.
Hvor hyppig forekommer dette hos nyfødte?
A
B
C
D

Hos 0,001% av alle nyfødte
Hos 0,1% av alle nyfødte
Hos 1% av alle nyfødte
Hos 5% av alle nyfødte
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Du måler elektrisk spenning fra et akson i cerebellum og finner uvanlige polyfasiske spikes med lang
varighet.
Hvilket nevron måler du fra?
A
B
C
D

Korncelle (parallellfiber)
Kjernecelle i nucleus dentatus
Kurvcelle
Purkinjecelle
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En pasient skal behandles med erytromycin.
Hva er den hyppigste bivirkningen ved slik behandling?
A
B
C
D

Kvalme, magesmerter og oppkast
Nyresvikt ved høye doser
Forhøyede leverenzymer
Allergisk utslett
00001595259790cfcc
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Hvilket virus gir hyppigst latente infeksjoner i ganglieceller?
A
B
C
D

Epstein-Barr virus
Varicella-zoster virus
Enterovirus
Meslingevirus
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Neuraminidasehemmere er en gruppe antivirale midler med effekt på influensavirus.
Hva er virkningsmekanismen?
A
B
C
D

Hemning av virusfrigjøringen fra infiserte celler
Hemning av polyproteinsyntesen
Hemning av virusbinding til mottagelige celler
Hemning av virus-RNA syntesen
00001595259790cfcc
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Hvilken gruppe antimikrobielle midler hemmer bakterievekst gjennom påvirkning av bakteriens
celleveggsyntese?
A
B
C
D

Makrolider
Kinoloner
Tetracycliner
Glykopeptider
00001595259790cfcc
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Noen søvnforstyrrelser behandles med lys. Du har en pasient med forsinket døgnrytme og ønsker å
flytte døgnrytmen frem (til tidligere).
Når er det da best å gi lysbehandling?
A
B
C
D

Før man går til sengs
Etter at man har stått opp
Kl 7
Kl 12
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Som legevaktslege kommer du hjem til en 28 år gammel kvinne som fødte et velskapt barn for to uker
siden. Hun fremstår oppstemt, hektisk med taleflom og snakker usammenhengende. Mannen oppgir at
hun knapt har sovet de siste dager og at hun er ukritisk og har store humørsvingninger, hun er tidvis
agitert og sint på barnet som hun synes er alt for krevende. Pasienten har i følge mannen formidlet
tanker om at hun ikke holder ut og at hun ønsker å ta sitt eget liv. Han kjenner henne ikke igjen. Hun
hadde en episode med mani som 19 åring og to kortvarige depressive episoder i 20 årene.
Hvilken diagnose er mest sannsynlig?
A
B
C
D

En shizofreni lidelse
En bipolar affektiv lidelse
En tilbakevendende depressiv episode
En manisk episode
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Ikke alle har rett til fosterdiagnostikk, og indikasjonene for slik diagnostikk defineres av Retningslinjer til
Lov om bioteknologi.
Hvilke indikasjoner omfattes av retningslinjene?
A
B
C
D

Gravide som er engstelige for å få barn med Down syndrom eller annet utvklingsavvik
Gravide som har fylt 36 år ved beregnet ultralydtermin
Gravide som bruker smertestillende medikamenter på daglig basis
Gravide eller partner som tidligere har hatt et foster eller barn med utviklingsavvik
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Hvilken faktor påvirker nivået av serum-kreatinin mest?
A
B
C
D

Glomerulær filtrasjons rate (GFR)
Alder
Kosthold
Muskelmasse
00001595259790cfcc
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Du injiserer et medikament som elimineres etter 1. ordens kinetikk. 1 time og 30 minutter etter
injeksjonen er plasmakonsentrasjonen av medikamentet 5 ng/ml. 2 timer og 30 minutter etter
injeksjonen er den 1,25 ng/ml (se figur).

-24-

Hva vil C0 være i dette tilfellet?
A
B
C
D

40 ng/ml
20 ng/ml
15 ng/ml
10,5 ng/ml
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En kvinne, 34 år, har magesmerter og diare. Ved colonoskopi (endoskopisk undersøkelse av tykktarm)
finner man betente røde og injiserte områder som biopseres og sendes inn til avdeling for patologi for
diagnostikk. Patologen konkluderer med at det foreligger uspesifikk kronisk betennelse.
Hva har patologen beskrevet?
A
B
C
D

Økt mengde lymfocytter, plasmaceller og eosinofile granulocytter
Store store aggregater med nøytrofile granulocytter
Velavgrensede ovale strukturer bestående av makrofager og multinukleære kjempeceller
Ovale strukturer bestående av makrofager og multinukleære kjempeceller som flyter sammen og
danner sentrale strukturløse nekroser
00001595259790cfcc
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En forskergruppe målte konsentrasjonen av et plasmaprotein hos 100 kvinner og 100 menn.
Gjennomsnitt (mean) med 95 % konfidensintervall var som følger:
Kvinner: 137 (123-151) ng/mL
Menn: 155 (142-169) ng/mL
Hvordan er det rimelig å konkludere med hensyn til om det er forskjell i plasmakonsentrasjon
mellom kjønnene?
A
B
C
D

Plasmakonsentrasjonen er ikke signifikant forskjellig
Vi kan ikke uttale oss uten å utføre en statistisk test
Kvinner har lavere plasmakonsentrasjon enn menn
Kvinner har samme plasmakonsentrasjon som menn
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En kvinne i 30-årene som tidligere hadde hatt cervicitt (betennelse i cervix) kontaktet fastlegen fordi
hun følte ubehag og trykk i skjedeåpningen. Ved klinisk undersøkelse ble det påvist en cystisk (cyste =
væskefylt hulrom) hevelse baktil nedad for labium minus på venstre side.
Hvilken struktur er det som ligger her og kan ha blitt betent?
A
B
C
D

Glandula vestibularis
Fossa Douglasi
Glandulae urethralis
Urethra
00001595259790cfcc
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