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Hvor mange ultralydundersøkelser gjøres i ukompliserte svangerskap?
A

Ultralyd tilbys rutinemessig i andre og tredje trimester
I noen land tilbys ultralyd rutinemessig også i tredje trimester, men nytteverdien er dårlig
dokumentert.
I Norge gjøres tredje trimester undersøkelser bare på klinisk indikasjon
B Ultralyd tilbys ikke rutinemessig ved ukompliserte svangerskap
Ultralyd er et tilbud og ikke obligatorisk, men alle får tilbud om en undersøkelse i andre trimester,
og nesten alle møter til denne undersøkelsen.
C X Alle gravide har tilbud om en ultralydundersøkelse i andre trimester
Tilbud om en ultralydundersøkelse ble anbefalt i Norge ved konsensuskonferanser i 1986 og
1995
D Alle gravide har tilbud om to ultralydundersøkelser (første og andre trimester)
Dette tilbudet er vanlig i mange andre land (Danmark, UK), men undersøkelsen i første trimester
er ikke et generelt tilbud i Norge. Myndighetene frykter for stor fokusering på å diagnostiere
trisomi 21.
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Noen infeksjoner er spesielt farlige i svangerskapet. Hva er riktig?
A

Infeksjon med toxoplasmose kan føre til meningomyelocele (ryggmargsbrokk) hos fosteret
Meningomyelocele oppstår tidlig i første trimester. Infeksjon med toxoplasmose i denne perioden
kan gi spontanabort, men ikke meningomyelocele. Infeksjon seinere i svangerskapet kan føre til
hjerneskade hos fosteret.
B Infeksjon med Listeria infiserer fosterets tarm og kan føre til gastroschize (bukveggsdefekt)
Dette er ikke riktig. Listeria kan gi alvorlig infeksjon hos den gravide, men det har ingen
sammenheng med bukveggsdefekter hos fosteret.
C Infeksjon med cytomegalovirus (CMV) kan gi alvorlig anemi hos fosteret
CMV kan skade fosteret og gi nevrologisk sequele, men ikke anemi
D X Infeksjon med parvovirus B19 kan gi alvorlig anemi hos fosteret
Parvovirus B19 (femte barnesykdom) kan hemme dannelsen av røde blodlegemer hos fosteret og
gi alvorlig anemi.
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Du er fastlege for en 45 år gammel kvinne. Pasienten er Para 3. Hun er sterilisert og har har kraftige
menstruasjonsblødninger med varighet 3 - 14 dager, og med blødningsintervaller på 1 - 3 uker. Hun
oppsøker deg for helsehjelp og angir noe smerter.
Hva bør du gjøre ved denne konsultasjonen utenom en gynekologisk undersøkelse?
A

Ta cervixcytologisk prøve
Det er ikke tilstrekkelig for å utelukke endometriepatologi hos en perimenopausal kvinne.
B Henvise henne til en CT abdomen/bekken
Histologi fra endometrium må avklares.
C Sette inn en hormonspiral
Hos en perimenopausal pasient må du først utelukke endometriecancer eller ett forstadium for
dette.
D X Ta endometriebiopsi (pipelleprøve)
Det ville være best om du kunne gjort endometriebiopsi, men i tilfelle at du ikke har mulighet, kan
du også henvise til gynekolog.
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Hvorfor er sjansen for å føde levende, friske barn betydelig redusert hos kvinner > 40 år?
A

Forekomsten av skadede eggledere (tubarfaktor), myomer, endometriose og andre
underlivssykdommer øker med kvinnens alder.
Feil svar. Disse faktorene kan bidra til infertilitet, men representerer ikke den viktigste
reproduksjonsmedisinske begrensning hos mennesket.
B X Kvinnens eggreserver reduseres både kvantitativt og kvalitativt med økende alder.
Økende forekomst av " genetisk avvikende" oocytter hos eldre kvinner gjør det vanskeligere å bli
gravid, og øker både risiko for spontanabort og medfødte misdannelser hos barnet.
C Eldre kvinner har oftere en eldre partner, og sædkvalitet reduseres hos eldre menn
D Jo eldre kvinnen blir, jo færre primordialfollikler (egg) finnes i hennes ovarier.
Delvis riktig svar, men må ha med forekomst av genetiske avvik / kvalitative forhold i tillegg.
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Ei 65 år gammel kvinne oppsøkte lege på grunn av vekttap og hyppig vannlating. Utredning har vist at
symptomene mest sannsynlig skyldes en ovarialtumor.
Hvilken type ovarialtumor er det mest sannsynlig at hun har?
A
B
C
DX

Trofoblast
Germinalcelle
Stromal
Epithelial
Epithelial tumor mest vanlige type
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Hvilke immunoglobuliner passerer placentabarrieren?
A X IgG
IgM refererer til de antistoffer som produseres umiddelbart etter en eksponering, mens IgG
refererer til en senere reaksjon. IgG passerer placentabarrieren, men ikke IgM
B Verken IgG eller IgM passerer.
C IgM
D Både IgG og IgM
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Hvilken av disse tilstandene er den riktigste indikasjonen for HRT (hormone replacement therapy)?
A
B
CX
D

Forebygge ovarialcancer ved prematur ovarialsvikt
Forebygge Alzheimer
Hetetokter
PCOS med anovulasjon
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Ei 38 år gammel kvinne har ikke hatt menstruasjon på over ett år, og etter utredning har hun fått
diagnosen prematur ovarialsvikt. Hun er ellers helt frisk og har ingen arvelige sykdommer.
Hvor lenge bør hun stå på hormonell kombinasjonsbehandling med østrogen og progesteron?
A X Fram til 50-51 års alder.
Retningslinjer anbefaler behandling med østrogen fram til forventa menopause alder, ca 50-51 år
for å forebygge osteoporose. I tillegg progesteron for å forebygge østrogenindusert hyperplasi/
endomeriecancer.
B I 2-3 år. Deretter foreta prøveseponering.
C Livslangt.
D Hun bør ikke stå på det i det hele tatt pga økt risiko for eggstokk-kreft.
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Ei 56 år gammel kvinne, para 3, tar kontakt med deg som fastlege pga ufrivillig vannlating, særlig ved
hoste og jogging.
Hva er den mest sannsynlige årsaken til dette?
A
B
CX
D

Ureterdivertikkel
Urinvegsinfeksjon
Stressinkontinens
Urgeinkontinens
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Hvordan administreres prevensjonsmiddelet p-stav?
A

Subdermalt hvert 6. år
Det er riktig at det er subdermalt, men p-staven må byttes hvert 3. år for å ha preventiv effekt.
B Intrauterint hvert 5. år
P-stav settes ikke intrauterint
C X Subdermalt hvert 3. år
Riktig svar. Gjennomgått i eget prevensjonsseminar på modell.
D Ved injeksjon hver 12. uke
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En 29-årig kvinne har for få dager siden født sitt 3. barn. Etter å ha løftet sin 3-årige sønn kjente hun
plutselig en stor kul komme ut av skjeden, og hun tok umiddelbart kontakt med lege. Legen
undersøker henne og finner et stort uterusprolaps og reponerer fremfallet.
Hva er den viktigste behandling videre?
A

Sengeleie i minimum 4 uker og Klexane (enoksaparin) for å forebygge blodpropp
Feil. Ugunstig både fysisk (fare for blodpropp, muskleatrofi) og psykisk å ligge til sengs i lang tid
rett etter fødsel.
B Intensivert bekkenbunnstrening etter råd fra fysioterapeut
For så vidt riktig, men neppe tilstrekkelig i og med stort fremfall som kommer ut av skjeden.
C X Behandling med ringpessar og lokale østrogener
Riktig. Konservativ behandling med ringpessar så lenge som mulig, minimum til hun er ferdig med
å amme og har fått igjen menstruasjoner. Kan bruke lokale østrogener selv om hun ammer
D Operasjon av prolapset som øyeblikkelig hjelp
Feil. Fremfallet kan bli mye bedre spontant i løpet av de første måneder etter fødsel og trenger
ikke nødvendigvis operasjon
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En jordmor står i hjemmefødsel og ringer til deg som legevaktslege for å få råd. Fødselen har stoppet
opp. Cervix har vært avflatet og åpen for 5 cm de siste 3 timer.
Hvilket råd er mest adekvat?
A
BX
C
D

Henvise til sykehuset for et akutt keisersnitt
Henvise til sykehus for vurdering av feilinnstilling og evt oxytocinstimulering
Stimulere uterus med å klemme og massere på magen til kvinnen
Stimulere brystvortene for å øke oxytocinutskillelsen og stimulere til rier
000015bc8240e6be3f
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Du er lege i allmennpraksis. En kvinne gravid i svangerskapsuke 17 oppsøker deg. Hun er tidligere
frisk. Hun angir en hel del symptomer.
Hvilket symptom er det viktigst at legen prioriterer å utrede og behandle for svangerskapets del?
A

Hodepine til og fra siste uker
Hodeinen som symptom bør selvsagt utredes nærmere, men det er relativt lite trolig at den er
relatert til svangerskapet så tidlig i svangerskapet
B Økende grad av obstipasjon siste uker
Normalt i svangerskap, ikke umiddelbart truende for svangerskapet
C X Hyppig sviende og smertefull vannlatning siste dager
Urinveisinfeksjon bør behandles
D Økende hvitlig, luktfri utflod siste uker
Normalt i svangerskap
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Du begynte som fastlegevikar for 2 uker siden i Bjerkvik kommune. Legesekretæren forteller deg at
en kvinne som fødte for 1 uke siden ønsker time til "etterkontroll". Legesekretæren lurer på hva hun
skal gjøre. Du slår opp i pasientens journal og ser at legevikaren som jobbet der før deg har laget en
notat i svangerskapsuke 32 der det står at pasienten hadde kostbehandlet svangerskapsdiabetes.
Hva er riktig beskjed til sekretæren?
A

Pasienten settes opp på en time neste uke. Hun skal ta fastende blodglukose og ha med seg
urinprøve
B X Pasienten settes opp på en time om ca. 2 måneder. Hun skal møte fastende til en
"sukkerbelastning"
C Pasienten trenger ikke noen postpartumkontroll, da svangerskapsdiabetes går over av seg selv
etter graviditeten
D Pasienten settes opp snarest mulig for en spiralinnsetning, da hun må unngå at hun blir uplanlagt
gravid
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Du er pasientens fastlege. Pasienten er gravid i uke 10. Tidligere har hun født ett barn. Barnet ble
forløst i uke 32 på grunn av alvorlig vekstretardasjon. Pasienten hadde ikke preeclampsi i dette
svangerskapet.
Hvordan vil du følge opp det nåværende svangerskap?
A

Kvinnen henvises dersom man finner fall i SF mål og man samtidig ser tendens til stigende
blodtrykk.
SF mål ikke sensitivt for å fange opp vekstretardasjon, vekstretardasjon hos foster kan være
tilstede også uten tegn til preecalmpsi eller hypertensjon.
B Følge henne med blodtrykksmålinger, hun har risiko for preeclampsi fordi hun har tidligere født
vekstretardert barn.
Blodtrykksundersøkelser er bare en av de undersøkelser denne kvinne bør følges med
C X Henvise til spesialist i 1. trimester for vurdering av oppstart med Albyl-E (acetylsalisylsyre), samt
Doppler i a. uterina i ca uke 24.
Tidligere placentasvikt med fødsel av prematurt vekstretardert barn bør henvises til
spesialisthelsetjenesten for planlegging av oppfølging under svangerskapet.
D Hun henvises til spesialist dersom man finner avflatet SF mål i uke 24.
Kvinnen bør henvises i til spesialisthelsetjeesten i 1. trimester
000015bc8240e6be3f
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Du er fastlege og pasienten er gravid i uke 18, hun har tidligere født 2 barn i henholdsvis uke 29 og 33.
Hun er redd for prematur fødsel også denne gang og kjenner nedpress. Hun ønsker henvisning til
gynekolog.
A X Du henviser til gynekolog på grunn av tidligere sykehistorie for oppstart av behandling med
progesteron vagitorier
Pasienten bør følges opp hos gynekolog på grunn av tidligere preterme fødsler og for å starte
med profylakse.
B Bare kvinner med symptomer skal henvises, og derfor henviser du til gynekolog.
Kvinner med risikofaktorer uavhengig av symptomer skal henvises.
C Du beroliger og sier det ikke er nødvendig, fordi hun har født senere i andre enn i første
svangerskap.
Før uke 34 regnes også som prematur fødsel
D Du informerer om at fosteret ennå ikke er levedyktig så det er for tidlig med henvisning til
gynekolog.
Profylakse med Progesteron bør begynne fra uke 18
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Du er fastlege. Pasienten din er en 40 år gammel kvinne, gravid i uke 10. Hun har tidligere hatt to
normale svangerskap og født 2 friske barn.
Du gjør 1. svangerskapskontroll og informerer om følgende:
A X At hun på grunn av høy alder kan, dersom hun ønsker det, bli henvist til spesialist på
fosterdiagnostikk
Det er et tilbud som gis til kvinner som vil være > 38 år ved fødsel
B At du må henvise henne til spesialist på grunn av høy alder
Det er nødvendig å presisere hvorfor hun skal henvises
C At hun følges av deg gjennom svangerskapet og at du henviser til spesialist dersom det tilkommer
noe som bør vurderes av spesialist
D At hun har født friske barn tildigere og at det derfor vil bli et normal svangerskap også denne gang
Høy alder er risiko for uheldig utfall av svangerskap
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Pasienten er 3. gangs gravid i uke 24. Hun har tidligere født prematurt 2 ganger, i uke 31 og i uke 29,
begge barna hadde normal fødselsvekt i forhold til gestasjonsalder. Hun følges opp i svangerskapet av
fastlege og av privatpraktiserende spesialist. Hun har nå fått vondt i ryggen og sier hun føler nedpress.
Hun tar kontakt med deg som er hennes fastlege.
Hva slags utredning/behandling blir viktigst å velge her?
A
Berolige henne, se det an og ta henne tilbake om ca. 2 dager.
B
Sende henne til privatpraktiserende spesialist.
C X Ta kontakt med fødeavdeling for videre vurdering.
Riktig, transport til sykehus på rett nivå for å kunne stille diagnose, evt. gi steroider for
lungemodning, gi ri hemmende medisiner og antibiotika.
D Undersøke om det er urinveisinfeksjon og behandle denne.
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En frisk kvinne, Para 3, alle normale svangerskap: 2 normale vaginale forløsninger og 1 sectio. Nå er
hun på nytt gravid og det er funnet placenta på fremre vegg og placenta previa, både ved rutineultralyd
i uke 18 og bekreftet ved ultralydkontroll i uke 32.
Hvilken risiko må man være mest oppmerksom på hos denne kvinnen?
A Vasa previa
B X Placenta accreta
Riktig svar hos en kvinne med en tidligere sectio er det økt risiko for placenta acreta. Risikoen for
abnorm invasiv placenta øker 7 ganger etter en tidligere sectio og 56 ganger etter 3 eller flere
sectio.
C Vekstretardasjon hos foster.
D Svangerskapshypertensjon
000015bc8240e6be3f
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På legevakt blir du tilkalt hjem til en 15 år gammel gutt, etter at moren har funnet ham gråtende på
badet med et ustrammet belte rundt halsen. Iflg moren var han innlagt ved en psykiatrisk døgnenhet
for 1 år siden pga. utagerende atferd, suicidaltrusler og mulig suicidalforsøk. Han fikk poliklinisk
oppfølging for depresjon et halvt års tid, deretter oppfølging fra barnevernstjenesten med hjelpetiltak til
ham og foreldrene grunnet store konflikter og atferdsvansker. Siste ukene har han hatt økende
skolefravær, vært svært irritabel, sint og tilbaketrukket. Gutten gir lite blikkontakt og vil ikke si noe om
hvordan han har det, eller hva han tenker.
Hva er din vurdering av suicidalfaren hos gutten?
A

Suicidalfaren er høy, pga. sannsynlig psykisk lidelse og økende tilbaketrekking
Tilstedeværelse av psykisk lidelse bidrar til økt risiko, men tidligere suicidaltrusler og -forsøk,
veier tyngre som risikofaktorer enn bare tilbaketrekking.
B X Suicidalfaren er høy, pga. sannsynlig psykisk lidelse og tidligere innleggelse for suicidaltrusler og
mulig suicidalforsøk
Tidligere selvmordsforsøk sammen med tilstedeværelse av psykisk lidelse, er de sterkeste
risikofaktorer for selvmord som vi kjenner. Gutten har tidligere hatt en depressiv lidelse og store
atferdsvansker, og er sannsynligvis i utvikling av depressive symptomer igjen. Han har tidligere
måttet innlegges grunnet suicidaltrusler og mulig suicidalforsøk, har nå blitt stoppet i et mulig nytt
suicidalforsøk, og faren for at han kan komme til å gjenta et suicidalforsøk er høy.
C Suicidalfaren er høy, pga. sannsynlig psykisk lidelse og konflikter i familien
Tilstedeværelse av psykisk lidelse bidrar til økt risiko, men tidligere suicidaltrusler og -forsøk,
veier tyngre som risikofaktorer enn konflikter i familien.
D Suicidalfaren kan ikke vurderes før jeg har fått snakket med gutten om dødstanker og -planer
Suicidalfaren kan vurderes selv om man ikke får snakket med gutten om evt. suicidaltanker.
Mange av de faktorene vi vurderer ut i fra, er faktorer i anamnese/opplysninger man får fra eks.
familie, slik som i dette tilfellet. Selvsagt er det beste om man også kan få høre ungdommenes
egne tanker, men ofte vil de ikke snakke om disse, og man må gjøre en vurdering likevel.
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Gutt, 12 år, har fått diagnosen Hyperkinetisk forstyrrelse, og har nylig startet med Ritalin SR
(metylfenidat, Sustained Release). Som fastlege skal du gi råd om andre tiltak.
Hvilke andre tiltak er de viktigste i et helhetlig behandlingsregime?
A X Pedagogiske og atferdsregulerende tiltak
Medikamentell behandling av hyperkinetisk forstyrrelse skal alltid gis som en del av et større
behandlingsprogram. Pedagogiske og atferdsregulerende tiltak er viktige og har evidens for
effekt.
B "Time-out" fra konsentrasjonskrevende oppgaver
Pasienten bør opprettholde vanlig skolefaglig aktivitet under utprøvning av medikamentell
behandling da dette er nyttig for å vurdere effekten av denne.
C Fysisk trening og riktig kosthold
Fritidsaktiviteter, fysisk trening og riktig kosthold er nyttig for å bedre og vedlikeholde god helse,
men har ikke vist effekt på symptomene ved hyperkinetisk forstyrrelse.
D Fritidsaktiviteter som kan bygge selvtillit
Fritidsaktiviteter, fysisk trening og riktig kosthold er nyttig for å bedre og vedlikeholde god helse,
men har ikke vist effekt på symptomene ved hyperkinetisk forstyrrelse.
000015bc8240e6be3f
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En 7 år gammel gutt løper rundt, lager mye støy både i og utenfor klasserommet. Han er mørkredd og
har vanskelig for å sovne om kvelden. På skolen sitter han ikke stille på plassen sin, men er urolig og
forstyrrer de andre, har få venner.
Hvilken tilleggsinformasjon er viktigst for å avklare om han har Hyperkinetisk forstyrrelse/ADHD?
A Om omsorgssituasjonen er god nok, med engasjement og varme i nære relasjoner
B X Om han er impulsiv og har oppmerksomhetsvansker, og symptomer også på fritiden
Det bør vurderes om sannsynligheten for Hyperkinetisk forstyrrelse er stor ved å avklare om
pasienten har oppmerksomhetsvansker, hyperaktivitet og impulsivitet i flere situasjoner. Ved stor
sannsynlighet for dette, skal pasienten henvises PPT for nærmere kartlegging. Denne
tilleggsinformasjonen er viktigst, og derfor riktig svar. De andre svaralternativene kan vurderes
sekundært: Pasienter med uro og impulsivitet er ofte utsatt for mobbing eller utøver dette selv, og
har økt risiko for å oppleve traumatiske hendelser, slik at dette må vurderes. En vurdering av
omsorgssituasjonen hører alltid med i utredningen, men det vil være verdifullt først å ha fått
kjennskap til barnets ressurser og symptomer, slik at barnets eget bidrag til samspillet kan
vurderes. I forbindelse med vurderingen av samspillet kan en også forsøke å få et inntrykk av
tilknytningsforhold og i hvilken grad barnet har mottatt støttende hjelp fra foreldrene i sin utvikling,
for eksempel til emosjonsregulering. Dette kan gi innspill til forståelse og planlegging av
behandlingen.
C Om tilknytningen var god de første leveårene, og han fikk hjelp til emosjonsregulering
D Om han utsettes for eller utøver mobbing, eller har opplevd traumatiske hendelser
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Gutt, 10 år, har ufrivillige, raske bevegelser i ansiktet: blunking og trekninger i munnvikene. Dette
startet da han var 6 år, og har tiltatt. Siste 2 år har han i perioder hatt plutselige lyder: kremting og
høye utrop. Symptomene er plagsomme og går ut over hans fungering på skolen.
Hvilke tiltak vil du prioritere som førstevalg?
A X Veiledning overfor pasient, familie og skole
Behandlingen skal alltid starte med informasjon og veiledning til pasient, familie og skole om
Tourettes syndrom. Tilrettelegging hjemme og på skolen vil være særlig viktig ved denne
tilstanden og minke stress. På skolen er det ofte nyttig med eget rom som kan brukes til
avspenning når tics er på sitt verste og det må ofte opplyses om slike forhold. Dersom det
vurderes at pasienten kan nyttiggjøre seg samtalebehandling, er ticsreverserende Habit Reversal
Training (HRT) god behandling ved plagsomme tics som går utover funksjonen. Medikamentell
behandling er indisert bare dersom pasienten ikke kan nyttiggjøre seg HRT eller denne ikke har
effekt og/eller tics er spesielt plagsomme. Familieterapi er bare indisert ved spesielle
samspillsproblemer i familien som utgjør en betydelig stressfaktor.
B Habit Reversal Training (ticsreverserende behandling)
C Familieterapi
D Medikamentell behandling med klonidin eller neuroleptikum
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Gutt 10 år har et hissig temperament med mye sinne. Han er meget aktiv, urolig i klassen og kommer
ofte i slåsskamp på skolen. Han har flere ganger slått andre barn så de måtte ha legetilsyn. Han
misliker skoletimene, konsentrerer seg få minutter av gangen og begynner å henge etter i lesing og
regning. Foreldrene er bekymret og lydhøre for de råd de kan få.
Hvilke diagnoser er mest sannsynlige og derfor viktigst å utrede først?
A X Atferdsforstyrrelse, hyperkinetisk forstyrrelse og spesifikke lærevansker
Atferdsforstyrrelse er karakterisert ved et vedvarende mønster av aggressiv atferd som bryter
sosiale normer for alderen og /eller overskrider andres grenser (vold, tyveri osv.). Uro,
problematisk atferd, hissig temperament, kort konsentrasjons-spenn og skolefaglige vansker kan
også være hyperkinetisk forstyrrelse, og spesifikke lærevansker kan være årsaken til at han
henger etter i lesing og regning. Alle disse tre tilstandene er viktige å utrede tidlig så tiltak kan
settes inn. Svaralternativet med alle tre er derfor riktig svar. Depresjon og angstlidelse kan være
komorbide, og bør sånn sett også avklares, men kombinasjonene i de andre tre svaralternativene
dekker likevel ikke de tre viktigste som først bør utredes.
B Spesifikke lærevansker, depresjon og angstlidelse
C Depresjon, angstlidelse og atferdsforstyrrelse
D Hyperkinetisk forstyrrelse, spesifikke lærevansker og depresjon
000015bc8240e6be3f
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Jente 7 år, 1.klassing, er enebarn i tett familie (mor, far og jenta). Hun har alltid vært forsiktig. Siste 2-3
mndr har hun vegret seg for å gå på skolen, klager da over vondt i magen og må på do gjentatte
ganger. Hun bekymrer seg for at det kan skje noe fælt med henne eller med mor, og spør repeterende
om mor og far er glad i henne. Hver dag må mor følge henne til skolen, og godsnakke lenge før hun
selv får gå på jobb. Jenta vil gjerne være sammen med andre fra klassen hvis de kommer hjem til
henne.
Hvilken diagnose er mest sannsynlig?
A

Tvangslidelse
Tvangslidelse har kardinaltrekkene tvang/rigiditet i tanker (ex: skittenhet, smitte) eller handlinger
(ex: washing, checking, touching) med funksjonstap. Her framstår jenta med en viss rigiditet i
tanker (bekymringer), repeterende spørsmål og gjentatte do-besøk, men som mer sannsynlig er
knyttet til engstelse i en overgangssituasjon - og for separasjon.
B X Separasjonsangst
Separasjonsangst er riktig svar og er karakterisert ved frykt for atskillelse fra tilknytningspersoner,
med urealistiske bekymringer for omsorgspersoner eller en selv, vil ikke være alene, hyppige
somatiske symptomer, redusert sosial fungering. Graden skal være utover det aldersadekvate i
styrke og/eller varighet, debut i tidlig barndom.
C Sosial angstlidelse
Sosial angstlidelse er karakterisert ved frykt/usikkerhet for fremmede, i sosiale situasjoner, med
unngåelsesatferd. Denne jenta vil gjerne være sammen med andre, bare ikke utenfor hjemmets
trygge base. Det er vegringen for atskillelse som er særlig framtredende, dvs. separasjonsangst
er mer sannsynlig, mens sosial angst er en viktig differensialdiagnose.
D Depresjon
Depresjon med typiske trekk som tristhet, anhedoni, og redusert energi er ikke tydelig uttrykt, og
jenta ser ut til å glede seg over samvær med andre, bare det er i trygge omgivelser.
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Jente, 12 år, har de siste 3 ukene vært nedstemt, hatt konsentrasjons- og søvnvansker. Selv når hun
deltar på aktiviteter som vanligvis er morsomme, klarer hun ikke glede seg. Hun er lite fornøyd med
utseendet sitt, og tror de andre synes hun er kjedelig. Du mener hun har en depressiv episode,
foreløpig i mild grad, og ønsker å prøve ut anbefalt behandlingsregime i allmennpraksis.
Hvilke elementer vil være førstevalg i dette behandlingsregimet?
A

"Vekst-sirkelen" for å heve selvfølelsen
"Vekst-sirkelen" er ikke en beskrevet metode.
B Medikamentell behandling med SSRI-preparat (selektiv serotonin reopptaks inhibitor)
Medikamentell behandling er ikke førstevalg ved mild depressiv episode hos en 12-åring.
C X Søvnhygiene og endring av dyfunksjonelle tanker
Søvnhygiene i kombinasjon med kognitive teknikker for å endre dysfunksjonelle tanker er det
riktigste førstevalg.
D Eksponering for "triggere" med respons prevensjon
Eksponering med responsprevensjon er metode for angstbehandling (ikke førstevalg ved
depresjon).
000015bc8240e6be3f
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I barne- og ungdomspsykiatrien brukes multi-aksial diagnostikk (ICD-10) for å beskrive
biopsykososiale faktorer. En av aksene dekker avvikende psykososiale forhold.
Hvilke av følgende faktorer inngår i denne aksen?
A Akutte livshendelser, somatisk sykdom hos barnet
B Avvikende oppdragelse, barnets globale funksjonsnivå
C X Avvikende familierelasjoner, psykisk syk forelder
Multi-aksial diagnostikk i ICD-10 består av 6 akser: Akse 1: Klinisk psykiatrisk tilstand, Akse 2:
Spesifikke utviklingsforstyrrelser, Akse 3: Psykisk utviklingshemning, Akse 4: Somatiske tilstander,
Akse 5: Avvikende psykososiale forhold, Akse 6: Global vurdering av funksjonsnivå.
Avvikende familierelasjoner (Akse 5.1) og psykisk syk forelder (Akse 5.2) er korrekt svar.
Avvikende oppdragelse inngår (Akse 5.4), men barnets globale funksjonsnivå skåres på Akse 6.
Akutte livshendelser inngår (Akse 5.6), men somatisk sykdom skåres på Akse 4. Mental
retardasjon (psykisk utviklingshemning) skåres på Akse 3, mens fysisk barnemishandling inngår i
avvikende familierelasjoner (Akse 5.1).
D Mental retardasjon hos barnet, fysisk barnemishandling
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Jente, 15 år, var for 6 mnd siden vitne til en dramatisk hendelse hvor en person skjøt rundt seg rett ved
skolen hvor hun går, og drepte 5 personer og til slutt seg selv. En av de drepte var jentas lillesøster. Nå
er hun veldig trist og engstelig, holder seg mest hjemme med foreldrene og har ikke vært på skolen
siden hendelsen. Hun plages med søvnløshet, mareritt og konsentrasjonsvansker.
Hva er mest sannsynlig diagnose?
A X PTSD, fordi hun fyller alle diagnostiske kriterier
Diagnosen PTSD krever: A. Utløsende traumatisk hendelse, B. Gjenopplevelse (f.eks. mareritt),
C. Unngåelsesadferd, D. Økt fysiologisk beredskap (søvnløshet, årvåken, skvetten). I tillegg
kreves nedsatt funksjonsevne. Hun fyller alle disse kriteriene. Developmental trauma disorder er
ikke en etablert diagnose i nåværende diagnosesystemer.
B Separasjonsangst, fordi hun er engstelig, holder seg sammen med foreldrene, og fyller ikke alle
kriterier for PTSD
C Depresjon, fordi hun er svært trist, har søvnproblemer, og fyller ikke alle kriterier for PTSD
D Developmental trauma disorder, fordi dette skjedde på et utviklingsmessig avgjørende stadium,
hun har traumesymptomer, men fyller ikke alle kriterier for PTSD
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Du er skolelege på en barneskole, og blir kontaktet av rektor som forteller at en lærer er bekymret for
en 7 år gammel gutt som følges opp av BUP pga. ADHD. Gutten kom på skolen samme dag,
han virket lei seg og ga uttrykk for at det var vondt å sitte. Spontant sa han til læreren at "pappa har gitt
meg ris på rumpa fordi jeg tissa meg ut i natt".
Du undersøker gutten og finner at han på høyre skinka har et rødblått merke på ca. 7 x 10 cm som er
ømt ved berøring. I tillegg finner du at han har et brunt merke på venste ørebrusk samt noen
upåfallende skrubbsår og blåmerker på legger og knær. Gutten gjentar historien om merket på rumpa,
i tillegg forteller han at "pappa har dratt meg i øret".
Hvordan håndterer du dette?
A

Du sender skriftlig bekymringsmelding til barnevernstjenesten og ber fatlegen om å kontrollere
gutten om ei uke.
B X Du kontakter barnevernstjenesten og politi pr. telefon umiddelbart etter undersøkelsen av gutten.
Her er det viktig å aksjonere umiddelbart da gutten har ferske hudskader og en historie.
Barnevernsloven og avvergeplikten hjemler akutt melding.
C Du ber rektor om å innkalle foreldrene til et møte samme dag for å finne ut om guttens historie
stemmer.
D Du sender beskjed til fastlegen og ber om at gutten og familien blir fulgt opp videre.
000015bc8240e6be3f
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Hvilken sykdom passer best med følgende kliniske funn: Hudblødninger på underekstremiteten, artritt
og hematuri?
A

Hemolyttisk-uremisk syndrom
Triaden nyresvikt, anemi, trombocytopeni. Ikke forbundet med artritt.
B Glomerulonefritt
Gir vanligvis ikke hudforandringer og artritt. Gir ikke hudblødninger.
C X Henoch Schönlein Purpura
Riktig svar.
D Kawasaki sykdom
Domineres av andre hud- og slimhinneforandringer (makulært utslett, konjunktivitt, avskalling på
fingre), ikke hudblødninger.
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Mia er 2 år og går i barnehage. Den siste uken har hun hatt løs avføring, og de siste dagene har
foreldrene syntes hun så litt blek ut. I dag ringte barnehagen og ba foreldrene hente henne for hun
virket veldig slapp. Foreldrene tok henne direkte til legevakten da de så henne. Legen finner at hun er
meget blek, slapp og i redusert allmennstilstand med spredte blåmerker og hudblødninger. Temperatur
37.1, puls 130, kapillærfylning 2 sek. Hb 5.2 og CRP <5 mg/L. Legevakten sender henne direkte videre
til barnemottaket der det rekvireres flere blodprøver etter at vakthavende lege har vurdert henne.
De første blodprøvesvarene som kommer er:
Hb 4.8 g/dL
(ref. 10,5 - 13,5 g/dL)
Hvite 5.2 x 109/L
(ref. 4,0 - 14,0 x 109/L)
Trombocytter 10 x 109/L
(ref. 164 – 370 x 109/L)
CRP <5 mg/L
(ref. <5 mg/L)
Kreatinin 92 µmol/L
(ref. 15 - 31 µmol/L)
Hva er den mest sannsynlige diagnosen?
A X Hemolytisk uremisk syndrom
Tilfredsstiller alle tegn: Hemolytisk anemi, trombocytopeni, kreatininstigning/nyresvikt
B Postinfeksiøs glomerulonefritt
For uttalt cytopeni, trolig for høy kreatinin og for kort tid siden infeksjonssymptomer (løs avføring)
og nyreaffeksjonen.
C Moderat til alvorlig dehydrering
Ville heller medført økt Hb, trolig normale trombocytter. Og kreatininstigningen er vel høy for en
dehydrering. Dessuten er sykehistorien med løs avføring for lite dramatisk for en alvorlig
dehydrering
D Akutt lymfatisk leukemi
Forventer ikke økt kreatinin / nyresvikt
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Mari, 12 år er tidligere frisk. I løpet av de siste 2 ukene har hun hatt tiltagende tørrhoste, lett feber og
etterhvert økende slapphet. Hun har vært hjemme frå skolen de siste 5 dagene. Ved undersøkelse hos
fastlegen er hun slapp og blek, men ikke alvorlig medtatt. Respirasjonsfrekvensen er 26/minutt. Hun
har normalt blodtrykk og lett økt puls, 100/minutt, temperatur 38.3. Over lungene er det lette
knatrelyder bilateralt, mest basalt, men ingen dempning. CRP 42 mg/L (ref: <5 mg/L).
Hvilken mikrobe tror du er den mest sannsynlige årsak til infeksjonen?
A X Mycoplasma pneumonia
Typisk klinikk for atypisk pneumoni, typisk alder, langvarige moderate symptomer, lavgradig feber
og lavgradig CRP, bilaterale funn
B Respiratorisk syncytialt virus
Typisk alder for RS-viruspneumoni < 2 år
C Influensavirus type A eller B
Alle aldre, men mer stormende forløp, mer akutt, høyere feber, + muskelverk/hodepine
D Streptococcus pneumonia
Mer akutt, mer syk, mye høyere feber og CRP, oftest ensidig lokalisasjon
000015bc8240e6be3f
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Peder skal faste før en operasjon neste morgen. Han veier 37 kg. Hvor mye væske vil du gi
intravenøst pr time for å dekke basalbehovet?
A

153 ml/time
Her dekker man døgnbehovet på 12 timer.
B 98 ml/time
C 42 ml/time
D X 77 ml/time
Basalbehov: 37 kg. (0-10 kg: 1000 ml + 10-20 kg:500 ml + 20-37kg: 20ml x 17: 340 ml =1840) :
24 = 77 ml
000015bc8240e6be3f
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Ella (5 år) var normalt lang ved fødselen, men fra omkring 1,5 års alder har hun begynt å avvike fra
normalområdet. Se vekstkurve. Hun ble født til termin, og har infeksjonsutløst astma av lett grad som
behandles med beta-2 agonist ved behov. Far er 183 cm og mor er 170 cm. Skjelettalderen er 2 år
forsinket. Ved klinisk undersøkelse er det normale funn.
Hva er mest sannsynlige diagnose?
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A

Cøliaki eller annen malabsorpsjonstilstand
Dette er usannsynlig fordi vekttap pleier å komme før tap av lengde/høyde ved kroniske
sykdommer som innebærer malabsorpsjon. Hun har heller ingen anamnestiske holdepunkt for slik
sykdom.
B X Veksthormonmangel
Mest passende diagnose. Veksthormon betyr lite for veksten de første 1-2 leveår, og hun kan
godt være født med veksthormonmangel (eller ervervet dette på et senere tidspunkt).
Veksthormonmangel gir sjelden andre symptomer, og vekt relatert til høyde er normal.
Skjelettalderen vil være forsinket ved veksthormonmangel.
C Genetisk betinget kortvoksthet
Dette er usannsynlig på grunn av at begge foreldre er normalt høye, skjelettalderen er mye
forsinket og tilveksten er dårlig (fjerner seg lengre og lengre fra normalområdet).
D Russel Silver syndrom
Medfødte syndromer med kortvoksthet er vanligvis kortvokst også ved fødselen og første leveår.
000015bc8240e6be3f

35
Hva er det viktigste forebyggende tiltaket mot "Respratorisk distressyndrom" (RDS) hos premature
barn?
A

Endotrakeal surfaktant
RDS skyldes surfaktantmangel og er en viktig del av behandlingen, men surfaktant gis som regel
ikke forebyggende
B Tidlig CPAP
Brukes for å lette respirasjonsarbeidet hos nyfødte ved å motvirke atelektaser og øke funksjonell
residualkapasitet. virker også som behandling av RDS
C Tidlig respiratorbehandling
Respirator kan brukes til behandling ved alvorlig RDS, men ikke forebygging
D X Prenatale steroider
Prenatale steroider er den viktigste enkeltfaktoren som forebygger RDS ved stimulering av
barnets egenproduksjon av surfaktant
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Hva er forventet preduktal oksygenmetning hos et nyfødt terminbarn ca 5 minutter etter fødsel?
A
B
C

65-70%
90-95%
95-100%
Det tar vanligvis 10 til 14 minutter før målt transkutan surstoffmetning kommer opp til 95% hos
friske terminbarn, blir sjelden over 95% de første 10 minuttene.
D X 80-85%
Navleveneblod har vanligvis en metning på 85% eller lavere, normalt tar det mer enn fem minutter
fra navlestrengen blir kuttet til at surstoffmetningen stiger selv hos terminbarn med friske lunger.
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Henrik, 9 år, har hatt en kronisk betennelsessykdom i 5 år og har brukt immunsupprimerende
medisiner i lang tid. Spesialisten han går til har gitt foreldre, fastlege og helsesøster beskjed om at han
derfor ikke skal ha levende vaksiner.
Hvilke 3 vaksinekomponenter skal han derfor ikke ha?
A

Humant papillomavirus, hepatitt B og influensa
Alle er drepte vaksiner. Influensavaksine anbefales spesielt til personer med svekket
immunapparat
B Hemofilus influensa, pneumokokker og polio
Alle er drepte og anbefales gitt
C X Meslinger, røde hunder og kusma
Alle er levende svekket
D Difteri, stivkrampe og kikhoste
Alle er drepte og anbefales gitt
000015bc8240e6be3f
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Jon er 2 år. Han har atopisk eksem og er allergisk mot egg og melk. Han er i barnehagen. Der spiser
han en tomat og drikker litt melk av vennen sitt glass. 20 minutter etterpå får han rødt utslett i huden,
hovne lepper, hoster og kaster opp.
Hvilken mekanisme og matvare er årsaken til hans symptomer?
A X Type I allergisk reaksjon utløst av melk.
Melk er av de vanligste matvarer som gir type I allergisk reaksjon hos barn. Jons symptomer og
den raske utviklingen av disse, stemmer overens med en type I allergisk reaksjon.
B Type IV allergisk reaksjon utløst av melk.
Type IV allergisk reaksjon er en sein-reaksjon, som oftest tar 2-3 dager å utvikle og gir symptom
fra huden og/eller magen. Jons symptomer og rask utvikling av disse, stemmer ikke overens med
type IV allergisk reaksjon.
C Histamin-frigjøring utløst av tomat.
Tomat kan gi histamin-frigjøring. Dette gir milde symptomer som rødhet og kløe i huden, oftest
rundt munn og i ansikt, eksem forverring (seinere i forløpet) og noen ganger diare (seinere i
forløpet). Jon har andre og kraftigere symptomer som oppstår raskt etter inntak, som ikke
stemmer overens med histamin-frigjøring.
D Type I allergisk reaksjon utløst av tomat.
Tomat er ikke blant de vanligste matvarer som gir type I allergisk reaksjon. Jons symptomer og
den raske utviklingen er typisk for type I allergisk reaksjon, men tomat er blant de vanligste
matvarer som gir histamin-frigjøring (se 1).
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Du er vakthavende ved barneavdelinga. Det kommer inn en 5 år gammel gutt som er bevistløs/ ikke
kontaktbar og som rykker i hele kroppen!
Hvilken av disse undersøkelsene har du minst bruk for i akuttsituasjonen?
A

CT av hjerne
Viktig for å påvise behandlingsbar underliggende årsak og kan derfor vært aktuell i akutte
situasjoner, og kommer absolutt før EEG i akuttmottaket
B X EEG
EEG bidrar ikke til den umiddlebare håndteringen av barnet og kan forsinke behandlingen
C Glukosemåling
Må taes ved akutte kramper
D Elektrolyttmåling
Må taes ved akutte kramper
000015bc8240e6be3f
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Ei 5 måneder gammel jente er tidligere frisk og ikke atopisk disponert. Hun har nå fått feber og blitt
nesetett, og siste døgnet har hun blitt slapp og vil ikke ta brystet. Ved undersøkelse er hun blek, slapp,
og har respirasjonsfrekvens 70/minutt med inndragninger sub- og intercostalt. Kapillærfyllingstid <2
sekunder og puls 140/minutt. Hun innlegges på sykehuset, hvor oksygenmetningen er 90%. Over
lungene er det knatrelyder på begge sider og forlenget ekspirium. Prøvene viser:
CRP 42 mg/L
(ref. < 5 mg/L)
Hgb 10,8 g/dL
(ref. 10,8 – 13,5 g/dL))
Hvite 7,8 x 109
(ref. 4.0 – 20,0 x 109/L)
pH 7,30
(ref. 7,35 – 7,45)
pCO2 6,9
(ref. 4,5 – 6,0)
BE -6
(ref. -3 – +3)
Hun får først oksygen nasalt og en ventrikelsonde til morsmelk.
Hvilken behandling bør nå igangsettes på sykehuset?
A
B

Saltvannsnesedråper, inhalasjon med beta2-agonist
Saltvann og/eller adrenalin inhalasjon, steroider peroralt

C X Saltvannsnesedråper, saltvann og/eller adrenalin inhalasjon
Alt tyder på at dette er en viral bronkiolitt som hverken skal ha antibiotika eller steroider primært,
men saltvann nasalt, oksygen for lav metning, væske pga fare for dehydrering og inhalasjoner
(saltvann, evt adrenalin, men ikke beta2-agonist) for obstruktiviteten
D Saltvann og/eller adrenalin inhalasjon, penicillin
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Hvilken av følgende tilstander er karakterisert spesielt av langvarig feber, slimhinneforandringer og
utslett?
A

Henoch-Schønleins purpura
Vanligvis ikke så langvarig og høy feber; vanligvis bare utslett i huden; nefritt; magesmerter.
B X Kawasakis sykdom
I definisjonen kreves fem dager med høy feber, samt minst 3 av fire: non-purulent konjunctivitt,
sprukne/fissurerte lepper og evt bringebærtunge, hals-lymfeknute forstørrelse og utslett
C Hemolytisk-uremisk syndrom
Tretthet og blekhet etter kolitt episode med blodig diarre
D Akutt nefritisk syndrom
Vanligvis ingen eller moderat feber, lette ødemer, hematuri +/- proteinuri
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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
B
C
DX

Kronisk sykdom med ikke-erkjente symptomer
Genetisk betinget kortvoksthet
Midtlinjeskade i hjernen med hypofysesvikt
Konstitusjonelt forsinket vekst og pubertet
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Hvilken anfallstype er mest vanlig ved feberkramper?
A
BX
C
D

Atoniske anfall
Generalisert tonisk-klonisk (GTK)-anfall
Absencer
Partielle anfall
000015bc8240e6be3f
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Hvilke av de følgende funn forbinder du med malrotasjon av tarmen hos barn?
A
B
CX
D

Malabsorbsjon
Invaginasjon
Volvulus
Kronisk obstipasjon
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Ane er første barn av friske foreldre. Hun ble født til termin etter normalt svangerskap. Fødselsvekten
var 3350g. Hun ble utskrevet på 3. levedag, og vekten hadde da begynt å øke igjen etter et normalt
postnatalt vekttap. Det ble ikke bemerket noe spesielt under oppholdet på barselavdelingen. På 6
ukers kontrollen på helsestasjonen observerer legen at Ane har gulsott. For øvrig er somatisk status
upåfallende.
Hvilken diagnose bør legen tenke på for å begrunne rask henvisning til nærmeste barneavdeling?
A Akutt infeksjon
B X Gallegangsatresi
Gallegangsatresi er en mulig diagnose og må avklares raskt. Har også ofte avbleket avføring.
C Rhesusimmunisering
D Brystmelkassosiert gulsott
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Tore, 7 måneder, bringes til ditt legekontor fordi foreldrene har observert noen rare rykninger, som om
han skvetter til. Det kommer gjerne flere rykninger etter hverandre, og de varer bare noen sekunder.
Han kan ha flere slike episoder hver dag. Mellom episodene er han i fin form, gir god kontakt og
spiser godt. Han sitter ennå ikke helt uten støtte, men ruller rundt.
Hva er den beste håndtering av denne gutten?
A Skriftlig henvisning til barnepoliklinikken for vurdering
B X Innleggelse barneavdeling som øyeblikkelig hjelp
Infantile spasmer kan ikke utelukkes. Krever rask håndtering.
C Vanlige helsestasjonskontroller og ny legekontakt ved forverring
D Kontroll hos fastlegen om en uke
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Hva er det mest karakteristiske funn ved mikroskopi av perifert blodutstryk hos et barn med hemolytisk
uremisk syndrom?
A

Dominerende andel små erytrocytter
Mikrocytter forekommer, men det dominerer ikke bildet. Er mer typisk for for eksempel
jernmangelanemi.
B Tydelig overvekt av monocytter
Dette er ikke typiske for HUS.
C Tydelig forekomst av hypersegmenterte granulocytter
Sees ikke ved HUS. Forekommer ved megaloblastanemier og ved jernmangelanemi.
D X Tydelig tilstedeværelse av fragmenterte erytrocytter
Ved hemolytisk uremisk syndrom, HUS, foreligger en mikroangiopatisk hemolytisk anemi som
fører til destruksjon av erytrocytter.
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Allmennlegen får inn en 26-årig pasient med hevelse i venstre skrotum og tror det er et hydrocele
testis. Legen gjennomlyser med lommelykta og funn støtter mistanke om hydrocele.
Hva blir neste undersøkelse eller henvisning som legen bør rekvirere?
A
B
CX
D

Henvise til urologisk poliklinikk for undersøkelse av hydrocele.
CT testis for å utelukker spermatocele.
Ultralyd scrotum for å verifisere diagnosen.
Urin-stix for å utelukke ascenderende urinveisinfeksjon.
000015bc8240e6be3f
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En 73 år gammel mann som er pensjonert skipsmekaniker har fått diagnostisert en muskelinvasiv
blærekreft ved transurethral reseksjon (TUR-b). Forøvrig er han frisk. Utredning med CT abdomen/
bekken samt rtg thorax har ikke vist tegn til metastaser.
Hviken behandling bør denne pasienten få?
A
BX
C
D

Ny transurethral blærereseksjon (TUR-b) innen 4-6 uker
Enten radikal cystoprostatektomi eller stråleterapi
Intravesikal immunoterapi med 6 ukers Bacille Calmette-Guérin (BCG) induksjonskur
Kontroll cystoskopi om 3 måneder
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En 62 år gammel mann får påvist en 3.5 cm stor tumor i øvre pol av høyre nyre. Han har hypertensjon
og type II-diabetes, men er ellers frisk.
Hva er anbefalt behandling av dette funnet?
A Avventende observasjon
B X Partiell nefrektomi
partiell nefrektomi med best bevaring av nyrefunksjon.
C Radikal nefrektomi
D Kjemoterapi
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En 16 år gammel gutt har vært på sommerferie i Hellas og hatt en del ubeskyttet samleie. Han
kommer til akutten med sterke smerter i venstre testikkel som begynte for noen timer siden. Han
angir flere dager med utflod fra urinrøret. Ved din undersøkelse av pasienten finner du uttalt
palpasjonsømhet av hele venstre testis og epididymis. Blodprøver viser CRP 7 mg/l (ref. 0-5) BLeukocytter 5,1 10**9/L (ref. 4,1-9,8).
Hva gjør du?
A X Du bestiller doppler-ultralyd skrotum.
Akutte smerter i testis må altid undersøkes med doppler ultralyd for å utelukke torsjon, spesielt
hos ungdommer.
B Du tar urethra utstryk for å utelukke gonore og begynner behandling med tbl. ciprofloxacin.
C Du mistenker clamydia og begynner beh. med en syvdagers antibiotikakur med Doksycyklin.
D Du tar urethra utstryk for å utelukke gonore og begynner behandling med en enkelt dose
penicillin.
000015bc8240e6be3f
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Du har nylig overtatt som fastlege for en mann på 70 år. I journalen finner du at han for 8 år siden ble
utredet for asymptomatisk mikroskopisk hematuri med cystoskopi og CT urinveier. Pasienten tar nå
kontakt på grunn av plagsom vannlating om natten. Han må opp 3 ganger hver natt og sover dårlig.
Du undersøker pasienten og finner en forstørret prostata, tar også urin stix som viser 2+ på blod. Hva
gjør du videre med dette funnet nå?
A

Pasienter over 70 år utredes med CT urinveier og cystoskopi kun ved makrohematuri. Du tilbyr
medikamentell behandling for BPH.
Pas skal henvises for utredning uavhengig av alder. Unntak er ungdom som også kan
undersøkes med UL som bildediagnostikk.
B Siden pasienten allerede er utredet for mikroskopisk hematuri anser du dette som tilstrekkelig
selv om det er noen år siden. Vannlatingsplager i hans alder skyldes mest sannsynlig forstørret
prostata og du tilbyr medikamentell behandling.
Medikamentell behandling er ok å forsøke men videre oppfølging av mikrohematuri er indisert
siden det har tilkommet nye symptomer.
C X Siden han nå har symptomer fra urinveiene henviser du pasienten på ny til 3- fase CT og
cystoskopi ved urologisk poliklinikk.
Pas ble utredet for 8 år siden men det har nå tilkommet vesentlige nye symptomer som gjør ny
utredning indisert. Pasienten skal henvises urologisk utredning med cystoskopi og CT urinveier.
D Du planlegger kontroll av urin med urinstix 3 ganger med 3-4 ukers mellomrom og dersom
hematurien forsvinner er videre utredning ikke indisert.
Pasienter med mikrohematuri og symptomer skal utredes med CT og cystoskopi selv om man
ved kontroll finner neg urin stix.
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Angående NSAID (nonsteroidal anti-inflammatory drug) behandling av nyrestein er følgende utsagn
mest riktig:
A

NSAIDs øker urinproduksjonen fra nyrene med hemming av prostaglandinsyntesen og dermed
øker sannsynligheten for spontan stein passasje.
Se kommentar til B
B NSAIDs øker blodforsyningen til nyrene med hemming av prostaglandinsyntesen og dermed øker
sannsynligheten for spontan stein avgang.
NSAIDS reduser blodforsyning til nyrer og nedsetter urin produksjon.
C X NSAIDs virker smertestillende gjennom hemming av prostaglandinsyntesen.
Korrekt svar. Nedsatt blodforsyning gir nedsatt urinproduksjon og dermed mindre smerter.
D Har pasienten normal kreatinin og kalium er funksjonen av begge nyrer normale.
Normale blodprøver sier lite om den enkelte nyres funksjon da begge nyrer bidrar og
kompenserer for den total funksjon.
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67 år gammel mann søker lege pga av en 1 centimeter stor lesjon på glans penis ved overgang til
preputium. Hva er den hyppigste lokalisasjon for peniskreft metastaser ? (husk den embryologiske
utvikling)
A
BX
C
D

Retroperitoneale lymfeknuter i abdomen
Lymfeknuter i lysken
Retroperitoneale lymfeknuter i bekkenet
Lymfeknuter i mediastinum
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65 år gammel mann, tidligere frisk og spesielt ikke hatt vannlatningsbesvær. I forbindelse med
operasjon for kneprotese fikk han spinalbedøvelse. Operasjonen var vanskelig og langvarig.
Postoperativt fikk pasienten plager med meget hyppig vannlating i små porsjoner og urin lekkasje. Urin
stix var negativ. Hvilken type inkontinens er mest sannsynlig hos denne pasienten?
A X Overflow-inkontinens.
Manglende kateter og langvarig operasjon har ført til en overstrukket blære som ikke klarer å
trekke seg sammen. Lekkasjen fortsetter til nyrene slutter å fungere. Trenger behandling med
kateter.
B Stressinkontinens.
C Blandingsinkontinens.
D Urge-inkontinens.
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En 25 år gammel mann har hatt type 1 diabetes i 9 år. Siden 18-årsalderen har han bare sporadisk
kommet til avtalte legekontroller fordi han føler seg frisk. Bruker insulin, har nesten aldri føling, men
måler ikke så ofte blodsukker. Ved øyelegekontroll for et år siden ble det påvist retinopati grad 1.
Han kommer nå til fastlegen for kontroll. Ved klinisk undersøkelse har han blodtrykk 114/65 mm Hg,
han er slank og i god almentilstand. Det er normale funn over cor og pulmones.
Lab.:
kreatinin 87 mikromol/l (ref.:60-105 mikromol/l)
glukose 8,2 mmol/l (ref.:4,0-6,0)
HbA1c 9,8% (ref.:4,3-5,6%)
u-stix: albumin +, u-albumin/kreatinin ratio: 20 mg/mmol (ref.: <2,5 mg/mmol)
Hvordan skal man oppfatte tilstanden, og hva er viktigste tiltak?
A X Funnet er forenelig med begynnende diabetisk nyreskade. God glykemisk kontroll vil være
viktigste tiltak for å forhindre permanent nyreskade, og er dessuten viktigste tiltak for å forhindre
retinopati
Riktig, viktigste preventive tiltak for å forhindre mikrovaskulære komplikasjoner er god glykemisk
kontroll. Hos en ung person med liten kardiovaskulær risiko og lite plager med hypoglykemi vil
god glykemisk kontroll la seg gjennomføre uten større risiko.
B Funnet er forenelig med etablert diabetes nefropati. Viktigste behandling er ACE-hemmer eller
angiotensin 2-blokker.
Etablert diabetisk nefropati er per definisjon u-ACR > 30 mg/mmol.
I prinsippet er det riktig å behandle med ACE-hemmer eller ARB, men ikke viktigste tiltak, og
problematisk siden han allerede har lavt blodtrykk
C Funn av lavgradig albuminuri har liten prognostisk betydning for utvikling av
permanent nyreskade. Så lenge han har fint blodtrykk og normal nyrefunksjon er ingen videre
tiltak indisert
feil, mikroalbuminuri er første tegn på diabetisk nyreskade
D Funnet er ikke typisk for diabetisk nyreskade, han bør defor henvises til nefrolog for nyrebiopsi
sykehistorien er typisk, således ikke nødvendig med nyrebiopsi
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Anna (60) innlegges pga redusert allmenntilstand. I mottakelsen påvises s-kreatinin 490 umol/L
(referanse: 45 - 90 µmol/L) og s-kalium 6.4 mmol/L (referanse: 3,6 - 4,6 mmol/L).
Hvilket av de følgende alternativer bør legen iverksette?
A X Starte glukose - insulin infusjon for å behandle hyperkalemi
Alvorlig hyperkalemi må behandles først, og glukose insulin virker raskt og kan være tilstrekkelig.
Resonium-Calcium virker først etter 2dager. Dialyse trenger ikke være nødvendig her.
B Starte Resonium-Calcium (kalsiumpolystyrensulfonat) for å øke utskillelsen av kalium gjennom
tykktarmen
C Legg inn lyskekateter og start hemodialyse for å behandle nyresvikt
D Legge blærekateter for å sikre avløp og starte isoton NaCl for å få i gang diurese og
redusere hyperkalemi
000015bc8240e6be3f
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En 55 år gammel mann med kjent kronisk nyresvikt stadium 3, blir innlagt med generell slapphet, uttalt
fatigue, kvalme og generell kroppskløe. Han har merket redusert urinproduksjon over de siste dagene.
Han har nettopp gjennomgått gastroenteritt med diare og brekninger. Han har kjent hypertensjon og
bruker Lisinopril (ACE-hemmer), og furosemid (slyngediuretikum) Ved klinisk undersøkelse finner du
tørre slimhinner, EKG viser sinustakykardi puls 115 /minutt,
Blodtrykket er 105/66mmHg.
Blodprøvene viser følgende: Hgb 11.0 g/dL (13,4 – 17,0 g/dL) Leukocytter 5,3 (4,1 – 9,8) Kreatinin
560 µmol/l (60 – 105), s-K+ 7,6 mmol/l (3,6 – 4,6) , s- Na+ 134 mmol/l (137 – 145.)
EKG: Sinustakykardi, høye spisse T-takker
Hvilke første tiltak er det riktig å gjøre?
A Fortsette med ACE-hemmer og gi 0,9% NaCl intravenøst.
B X Seponere ACE-hemmer og diuretika og gi 0,9% NaCl og glucose m/insulin intravenøst
Pasienten har etter all sannsynlighet akutt pre-renal nyresvikt på toppen av en kronisk nyresvikt.
Oppkast og diaré gir hypovolemi, dette forsterkes av diuretika. Han bruker ACE-hemmer som
reduserer nyrenes evne til å vedlikeholde GFR. Han trenger væske, og diuretika og ACE-hemmer
må seponeres. Hyperkalemien er livstruende (se EKG), og den sikreste måten å få ned s-kalium
raskt vil være Glukose med insulin. Selv om dialyse vil behandle hypekalemien, kan man ikke
vente til i morgen med en så alvorlig hyperkalemi.
C Kontakte dialyselegen og avtale oppstart av dialyse i morgen.
D Seponere ACE-hemmer og diuretika og gi 0,9% NaCl intravenøst
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En 52 år gammel mann kontakter deg på grunn av at han har utviklet hevelse i begge bein, helt opp til
knærne, og har gått opp 5 kilo i vekt. Blodtrykket er 135/80 mm Hg , s-kreatinin er 79 mikromol/l ( 60 105)
urin stix viser : Blod ++ Albumin:++++. leukocytter: Negativ, Glucose: Negativ
Hva er den mest sannsynlige diagnosen
A

Hjertesvikt
Ingen kliniske holdepunkter for hjertesvikt
B X Nefrotisk syndrom
Betydelig proteinuri, normal nyrefunksjon og ødemer taler for nefrotisk syndrom.
C Dyp venetrombose
Bilaterale ødemer gjør dyp venetrombiose lite sannsynlig. Albuminuri er ikke et tegn ved
venetrombose.
D Nefrittisk syndrom
Pasienten har normal nyrefunsjon, og normalt blodtrykk noe som taler mot nefrittisk syndrom
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Anne (42) er tidligere frisk. Hun kommer nå til fastlegen fordi hun har følt seg uvel de siste 7 dagene.
Lett hodepine. Ved klinisk undersøkelse finner du blodtrykk 180/110 mm Hg og kanskje litt redusert
kraft ve overekstremitet. Tidligere mente mannen at hun hadde litt utydelig tale, men dette kan du ikke
gjenfinne. Hvilken beslutning er mest korrekt?
A
B

Hun må innlegges som øyeblikkelig hjelp for å avklare om hun har et hjerneslag under utvikling
Hun må kontrollere blodtrykk, lab.-prøver og klinisk status i morgen og da evt start
blodtrykksbehandling i form av ACEhemmer og lavdose tiazid
C X Hun må innlegges som øyeblikkelig hjelp for å avklare om hun har et hjerneslag i utvikling eller
om hun kan ha hypertensiv krise
Dette kan godt være en hypertensiv krise med nevrologske symptomer (selv om blodtrykket ikke
er ekstremt høyt, det er relativ blodtrykksstigning som er det viktige). Dette er ØHJ. Hjerneslag
primært kan ikke utelukkes og må absolutt vurderes.
D Hun bør innlegges som øyeblikkelig hjelp for raskt å senke blodtrykket med intravenøs
medisinering (Trandate (labetalol), beta+alfablokker) til et nivå omkring 140/75 mm Hg i løpet av
de nærmeste 12 timene
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Anna (78) har hatt hypertensjon i flere år. Hun har vært behandlet med en moderat dose kalsium kanal
blokker (Amlodipin 5 mg x1) og en liten dose diurekum (hydroklortiazid 12.5mg x1), og blodtrykket har
vært fint omkring 140/90 mm Hg. Ved dagens kontroll er det mye høyere selv etter langvarig hvile og
gjentatte målinger: 190/105 mmHg. Hun føler seg i fin form bortsett fra at hun har litt hodepine og
ønsker å reise hjem.
Hvilken vurdering er mest korrekt?
A Hun virker litt stresset og man setter opp til ny kontroll om 2 måneder
B X Man bør rekvirere blod- og urinprøver (dvs elektrolytter, kreatinin, glukose, kolesterol, etc) og øke
til full dose av begge medikamentene og kontrollere henne allerede om 3-4 dager.
Uventet blodtrykksstigning hos en slik pasient bør undersøkes nærmere. Det kan være
nyrearteriestenose mm. uansett bør man intensivere behandlingen samme dag og kontrollerer
henne raskt. ikke nødvendig med innleggelse, dette er ingen hypertensiv krise.
C Man bør legge til en ACE-hemmer og kontrollere henne om 4-5 uker
D Hun bør innlegges medisinsk avdeling pga hypertensiv krise
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Kristoffer (27) har fått påvist blodtrykk 155/95 mmHg ved flere anledninger hos fastlegen. Han er noe
overvektig (BMI 29), røyker, og driver ikke med trening. Ingen kjent hjertesykdom, lungesykdom eller
andre indremedisinske problemer. Du startet for 6 mnd siden med hydroklortiazid 25 mg x1 som han
har brukt uten plager. Blodtrykket har sunket til 140/85 mmHg. Han har nå vært på kontroll hos en
kollega mens du har hatt permisjon, og du ser nå at det foreslått enkelte endringer i behandlingen.
Hvilke av følgende utsagn er mest korrekt:
A X Man bør skifte til en kalsiumblokker eller en ACE hemmer
Hos så unge pasienter bør man være forsiktig med diuretika fordi de gir metabolske bivirknigner
som økt glukose og kolesterol mm, og når man tenker behandling over flere tiår blir dette viktig.
Denne pasienten står i fare for / har alllerede et metabolsk syndrom, og bør derfor ikke få
diuretika alene.
B Blodtrykket er ikke godt nok behandlet og man bør derfor legge til en betablokker i lav dose.
C Man bør måle C-peptid for å se om pasienten står i fare for å utvikle diabetes
D Det bør måles elektrolytter for å se etter bivirkninger og evt gi tilskudd av det som måtte "mangle"
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En mann har type 2 diabetes og kronisk nyresykdom; moderat redusert nyrefunksjon med estimert
GFR 41 ml/min/1.73 m2. Han behandles for hypertensjon og hyperlipidemi og har hatt hjerteinfarkt
med innsetting av stent.
Hva er behandlingsmålet for HbA1c for denne pasienten ifølge de norske faglige retningslinjene for
diabetes 2016?
A

HbA1c < 7% (53 mmol/mol)
Ikke riktig. I følge de norske faglige retningslinjene for diabetes 2016 bør intensivert
blodsukkersenkende behandling tilpasses til den enkelte pasient med diabetes type 2.
Behandlingsmål for de fleste pasienter er HbA1c omkring 7 % (53 mmol/mol). HbA1c mellom 7.0
og 8.0 % (53 - 64 mmol/mol) kan være aktuelt for pasienter med lang sykdomsvarighet, betydelig
komorbiditet (særlig ved redusert nyrefunksjon, eGFR < 45 ml/min/1.73 m2) som hos denne
pasienten, samt hos pasienter med risiko for hypoglykemi.
B HbA1c rundt 7% (53 mmol/mol)
Ikke riktig. I følge de norske faglige retningslinjene for diabetes 2016 bør intensivert
blodsukkersenkende behandling tilpasses til den enkelte pasient med diabetes type 2.
Behandlingsmål for de fleste pasienter er HbA1c omkring 7 % (53 mmol/mol). HbA1c mellom 7.0
og 8.0 % (53 - 64 mmol/mol) kan være aktuelt for pasienter med lang sykdomsvarighet, betydelig
komorbiditet (særlig ved redusert nyrefunksjon, eGFR < 45 ml/min/1.73 m2) som hos denne
pasienten, samt hos pasienter med risiko for hypoglykemi.
C X HbA1c mellom 7% og 8% (53 - 64 mmol/mol)
Riktig. I følge de norske faglige retningslinjene for diabetes 2016 bør intensivert
blodsukkersenkende behandling tilpasses til den enkelte pasient med diabetes type 2. HbA1c
mellom 7.0 og 8.0 % (53 - 64 mmol/mol) kan være aktuelt for pasienter med lang
sykdomsvarighet, betydelig komorbiditet (særlig ved redusert nyrefunksjon, eGFR < 45 ml/
min/1.73 m2) som hos denne pasienten, samt hos pasienter med risiko for hypoglykemi.
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Lise er 70 år gammel og har nylig pådratt seg en radiusfraktur da hun snublet på gulvet. Hun blir
henvist til beintetthetsmåling som viser T-score -2.7 i lumbalcolumna og -3.0 i lårhals. Hun har tidligere
vært frisk og bruker ingen medisiner.
Hva er førstevalg i behandling av denne pasienten i tillegg til kalsium og vitamin D?
A

Zoledronat (intravenøst bisfosfonat)
Zoledronat er et alternativ hvis bivirkninger av Alendronat og hvis pasienten har øsofagitt
B Denosumab (antistoff mot RANKL)
Et godt alternativ hvis bivirkninger av Zoledronat (se kommentar for Zoledronat)
C Østrogen/gestagen
Alternativ hos kvinner like etter menopause
D X Alendronat (peroralt bisfosfonat)
Alendronat er førstevalg i behandling av osteoporose fordi det har en stor bruddreduserende
effekt og er billig
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En 35 år gammel kvinne starter med thyreostatika (Neo-Mercazole 10 mg x 3) på grunn av sikker
Graves’ sykdom med fritt tyroksin 42 pmol/l (referanseområde 12,0 - 22,0 pmol/L),
thyreoideastimulerende hormon (TSH) < 0.01 mIE/L (referanseområde 0,27 - 4,20 mIE/L) og forhøyet
nivå av TSH-reseptor antistoff. Etter 3 uker tar hun kontakt med deg som primærlege fordi hun har
feber rundt 39 grader C og vondt i halsen. Du har ingen endokrinolog å rådføre deg med.
Hva gjør du?
A

Reduserer dosen Neo-Mercazole til 10 mg x 2. Tar en del blodprøver, bl.a. hvite blodlegemer med
differensialtelling.
Ikke riktig.
B Skifter til et annet thyreostatisk medikament: Propyltiouracil. Tar en del blodprøver, bl.a. hvite
blodlegemer med differensialtelling.
Ikke riktig.
C X Seponerer Neo-Mercazole. Tar en del blodprøver, bl.a. hvite blodlegemer med differensialtelling.
Starter ikke med noe annet thyreostatisk medikament inntil videre.
Riktig. Thyreostatika kan gi agranulocytose, og selv om dette opptrer svært sjelden (hos < 0.5 %
av pasientene), er det en svært alvorlig bivirkning. Hvis en pasient har fått agranulocytose av ett
preparat i denne medikamentgruppen (f.eks. Neo-Mercazole), regnes det ikke som sikkert å gi et
annet medikament (f.eks. Propyltiouracil). Pasienter som starter med thyreostatika, bør få (helst
skriftlig) informasjon om at de må slutte med denne medisinen og oppsøke lege raskt for kontroll
av hvite blodlegemer med differensialtelling hvis de får feber og halsondt eller andre tegn på
infeksjon. Thyreostatika bør ikke startes på nytt før resultatet av hematologiske prøver viser
normalt antall granulocytter.
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En 48 år gammel mann kontakter deg fordi han etter en uke med influensasymptomer, de siste 4-5
dagene har hatt svette, hjertebank og tremor. Han er klam i huden og svært palpasjonsøm over
glandula thyroidea, som er jevnt forstørret uten fastere partier. Ingen oftalmopati. Blodtrykk 140/ 72
mmHg, puls 92 regelmessig. Blodprøvesvar:
Pasient

Referanseområde

Hemoglobin i blod

13.6 g/dL

13,4 - 17,0 g/dL

C-reaktivt protein

82 mg/dL

< 5 mg/L

Leukocytter

14.5 x 109/L

3,7 - 10,0 x 109/L

Fritt tyroksin (FT4)

41 pmol/L

12,0 - 22,0 pmol/L

Thyreoideastimulerende hormon <0.01 mIE/L
(TSH)

0,27 - 4,20 mIE/L

TSH reseptor antistoff (Anti-TSH 1.0 IU/L
reseptor, TRAS)

Negativ < 1.0 IU/L; Positiv ≥ 1.0
IU/L
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Du mener den mest sannsynlige diagnosen er subakutt thyroiditt, men er usikker på om det kan være
Graves’ sykdom fordi TRAS er i grenseområdet.
Hvilken undersøkelse kan være nyttig for å adskille subakutt thyroiditt fra Graves’ sykdom hos denne
pasienten?
A

MR av glandula thyroidea
Ikke riktig. Denne undersøkelsen har ingen/liten nytte for å adskille subakutt thyroiditt vs. Graves’
sykdom. I dette tilfellet er det heller ikke mistanke om abscess, hvor MR evt. kunne vært nyttig
(men ikke for å skille de to tilstandene).
B Ultralyd av glandula thyroidea
Ikke riktig. Denne undersøkelsen har ingen/liten nytte for å adskille subakutt thyroiditt vs. Graves’
sykdom. I dette tilfellet er det heller ikke mistanke om cyste/abscess/knute, hvor ultralyd evt.
kunne vært nyttig (men ikke for å skille de to tilstandene).
C X Thyroideascintigrafi med opptaksmåling
Korrekt svar. Ved Graves’ sykdom, er det ved thyroideascintigrafi jevnt økt opptak i hele kjertelen.
Ved subakutt thyroiditt (som er en inflammatorisk tilstand med lekkasje av thyroideahormon) er
det intet, eller svært lavt, opptak ved thyroideascintigrafi.
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44 år gammel kvinne falt og pådro seg commotio. CT caput og deretter MR hypofyse viste som bifunn
et stort makroadenom i hypofyse. Tumor vokste ut i sinus cavernosus på venstre side og oppad. Det
var kun 1 mm klaring til chiasma opticum. Hypofysestilken var litt vanskelig identifiserbar men devierte
kraftig mot høyre.
Ved utspørring viser det seg at pasienten ikke har hatt menstruasjon på et par år. Bruker ingen
medikamenter fast.
Endokrine prøver viste: Prolaktin 1368 mIE/L (øvre referansegrense 420 mIE/L), IGF-1 32 nmol/L
(referanseområde 12 - 33 nmol/L), FSH 2.0 IE/L (premenopausalt referanseområde 2 - 12 IE/L,
postmenopausalt referanseområde 12 - 40 IE/L), LH 2.3 IE/L (premenopausalt referanseområde 2 - 12
IE/L, postmenopausalt referanseområde 12 - 40 IE/L), Kortisol 223 nmol/L (prøver tatt kl 10.30)
(referanseområde morgenkortisol 280 - 740 nmol/L), TSH 4,8 mIE/L (referanseområde 0,2 - 3,8 mIE/L)
og fritt T4 13,2 pmol/L (referanseområde 10,8 - 20.4 pmol/L)
Hva slags hypofyseadenom er mest sannsynlig hos denne pasienten?
A

TSH-produserende hypofyseadenom
TSH-produserende hypofyseadenomer er veldig sjeldne. Lett økt TSH og normalt fritt T4 er ingen
uvanlig kombinasjon hos ellers friske personer og kan tas til uttrykk for at thyroidea trenger litt
ekstra stimulering for at stoffskiftet skal holdes på adekvat nivå.
B Prolaktinom (prolaktinproduserende hypofyseadenom)
Ved et stort makroadenom slik man her har vil prolaktinnivåene i de aller fleste tilfellene være
vesentlig høyere, i mange tilfelle på mange tusen eller eventuelt også titusener.
C Akromegali (veksthormonproduserende hypofyseadenom)
Feil. Det foreligger ikke analyse av veksthormon, og IGF-1 er også såvidt i referanseområdet.
Pasienten har heller ikke hatt særlig symptomer siden dette hypofyseadenomet er oppdaget som
et bifunn. Samlet gjør dette akromegali lite sannsynnlig. Akromegali er også mye sjeldnere enn
ikke funksjonelle hypofyseadenomer.
D X Ikke funksjonelt hypofyseadenom
Korrekt. Pasienten har et stort hypofyseadenom som påvirker stilken og som sekundært til det har
noe økning av prolkatinnivået pga redusert/manglende hemning fra hypothalamus. Det er også
visse holdepunkter for en viss partiell svikt i en eller flere andre hypofyseakser. Dette er trolig
volumeffekter (av tumor) på hypofysenivå.
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Du diagnostiserer diabetes mellitus hos en 35 år gammel mann. Hans kroppsmasseindeks er 35 kg/
m2. I en fastende serumprøve er C-peptid-konsentrasjonen 2,2 nmol/l (referanseområde: 0,3-2,4 nmol/
l), og glukosekonsentrasjonen er 8 mmol/l (referanseområde: 4,0-6,0 mmol/l). Det er ikke detekterbare
antistoff mot glutaminsyredekarboksylase (GAD) eller proteintyrosinfosfatase (IA-2). Hans foreldre fikk
begge diabetes da de var 60-70 år gamle.
Hvilken type av diabetes er mest sannsynlig?
A

Diabetes mellitus type 1
Galt. Da sees typisk lav insulinproduksjon (dvs. lavt C-peptidnivå), og 80-90% av pasientene har
detekterbare antistoff.
B Maturity onset diabetes of the young (MODY)
Galt. Riktignok forventes da familiehistorie med diabetes hos førstegradsslektninger, men
sykdommen oppstår mye tidligere enn hos vår pasients foreldre, typisk før 25 års alder.
C X Diabetes mellitus type 2
Riktig. Relativt høyt C-peptidnivå (selv om det er innenfor referanseområdet) tyder på at han har
relativt stor insulinproduksjon og at insulinresistens er viktig faktor for diabetesutviklingen hans.
Fedme som risikofaktor.
D Latent autoimmune diabetes in adults (LADA)
Galt. Denne diagnosen krever påvisbare antistoff
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42 år gammmel gift og lett overvektig mann. Daglig leder av middels stort firma som er i en
nedbemanningsfase. De siste månedene har han utviklet potensproblemer. Oppsøker egen lege som
rekvirerer blodprøver.
Det er normale verdier for FSH, LH, ACTH, kortisol, veksthormon, IGF-1 og eutyreote stoffskifteprøver.
Testosteron omkring nedre referanseverdi, og prolaktin omkring 800 mIE/L (ref.område: 86 - 324 mIE/
L).
Egen lege synes dette er påfallende og rekvirerer MR-hypofyse som viser et 4 mm i diameter stort
adenom beliggende midt i hypofysen. Da legen skal informere pasienten om dette funnet fremkommer
at pasienten var veldig "stresset" den morgenen han tok prøvene fordi han skulle rekke et viktig møte.
Hva er mest sannsynlig årsak til pasientens plager og de aktuelle funn?
A

Pasienten har et ikke-funksjonelt hypofyseadenom som presser på hypofysestilken og gir
hyperprolaktinemi som igjen gir partiell hypogonadisme. Dette er igjen årsak til pasientens
potensproblemer.
Galt. Det foreligger kun et mikroadenom og det gir kun unntaksvis affeksjon av hypofysestilken.
B X Pasientens potensproblemer er ikke sekundært til hypofysesykdom eller endokrine forstyrrelser,
men mest sannsynlig relatert til stort arbeidspress og muligens samlivsproblemer.
Rett. Det foreligger bare lett økt prolaktin som trolig ville være normalt dersom man tok et nytt sett
med prøver i en rolig, ikke stresset situasjon.
C Pasienten har et mikroadenom i hypofysen som lager både prolaktin og veksthormon. Pasientens
potensproblemer er tegn på begynnende akromegali.
Feil. Pasienten har normalt IGF-1 og ingen av de vanligste symptomene eller tegnene som er
vanlig ved akromegali.
D Pasienten har et mikroprolaktinom som er årsaken til både forhøyet prolaktin, tendens til lavt
testosteron og potensproblemene.
Nei. såpass moderat forhøyet prolaktinnivå vil ikke affisere gonadotropiner og sekundært gi
hypogonadisme. Pasientens overvekt er trolig årsaken til lett redusert total testosteron.
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En 24 år gammel mann er henvist til endokrinologisk poliklinikk for lavt testosteron. Han trente inntil
nylig mange timer per uke. Ved konsultasjonen fremstår han som muskuløs. Det foreligger prøver fra
noen dager tilbake som viser:
Testosteron 2.8 nmol/L (referanseområde 7.0 - 32.0 nmol/l), FSH 1.3 IE/L (ref: 2.0 - 12.0 IE/l), LH < 1.0
IE/L (ref: 2.0 - 12.0 IE/L), SHBG 48 nmol/L (referanseområde 22 - 138 nmol/L).
Hva er den mest sannsynlige diagnosen?
A

Kallman syndrom (en form av medfødt hypogonadal hypogonadisme)
Dersom man har medfødt hypogonadisme vil man neppe fremstå som muskuløs siden man alltid
vil ha hatt lavt testosteron.
B X Misbruk av anabole steroider
Korrekt. Prøvesettet er typisk for en som tidligere har misbrukt anabole steroider og hvor
hypofyse-gonadeaksen fortsatt er påvirket at dette misbruket. Ved et lengrevarende misbruk kan
det ta adskillige måneder før normal hypofysefunksjon er gjenopprettet.
C Prolaktinom
Et prolaktinom med betydelig økt prolaktin kan gi hemning av gonadotropiner og lavt testosteron
som hos denne pasienten. Det kan også gi en rent mekanisk påvirkning av hypofysen. Store
prolaktinomer hos så unge pasienter er imidlertid meget sjelden så misbruk av anabole steroider
er mye mer sannsynlig.
D Stor hypofysetumor med destruksjon av normalt hypofysevev
Dette er lite sannsynlig siden det mest sannsynlig ville medført et gradvis fall i gonadotropiner og
testosteron. Pasienten ville derfor hatt symptomer som kom gradvis over lengre tid. Store
hypofyseadenomer hos en såpass ung person er også veldig sjelden mens dopingmisbruk nok er
mye vanligere enn vi er vant til å forestille oss.
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En 42 år gammel mann har fått 13 ukers behandling med Prednisolon på bakgrunn av subakutt
thyroiditt. Før behandlingsstart var fritt thyroksin 41.2 (referanseområde 12,0 - 22,0) pmol/L og
thyreoideastimulerende hormon (TSH) var ikke målbart (dvs < 0,01 mIE/L) (referanseområde 0,27 4,20 mIE/L). Prednisolon er trappet ned fra startdose 40 mg daglig og seponert 2 uker før aktuelle
kontroll hos deg. Pasienten føler seg nå litt slapp og trøtt. Fritt tyroksin (FT4) er nå 11.1 pmol/L, TSH er
5,30 mIE/L, CRP er normalisert og både anti-TPO (tyroidea peroxidase) og TSH reseptor antistoffer er
negative. Pasienten har ikke forstørret thyroideakjertel. BT 125/75, puls 62/min., regelmessig.
Vil du sette i gang ytterligere behandling? Evt hvilken?
A X Du mener at det ikke er behov for ytterligere behandling på det nåværende tidspunkt, men
stoffskifteprøvene bør kontrolleres om 2-4 uker.
Riktig svar. Ved subakutt thyroiditt er det typiske forløp en første fase med hypertyreose (pga
lekkasje av tyroideahormon) som varer 2-3 mndr, med gradvis fallende nivå av tyroksin, etterfulgt
av en forbigående hypotyroid fase med milde symptomer. Hos denne pasienten er FT4 kun litt
lavere enn nedre referansegrense og TSH litt høyere enn øvre referansegrense, og symptomene
er milde. Hos de aller fleste pasienter med denne tilstanden, normaliseres stoffskifteprøvene uten
noen ytterligere behandling. Hos denne pasienten er også tyroidea-antistoffene negative, dvs det
er ikke holdepunkt for autoimmun tyroideasykdom.
B Du mener at pasienten har utviklet behandlingstrengende hypotyreose og starter behandling med
Levaxin.
Ikke riktig.Ved subakutt thyroiditt er det typiske forløp en første fase med hypertyreose (pga
lekkasje av tyroideahormon) som varer 2-3 mndr, med gradvis fallende nivå av tyroksin, etterfulgt
av en forbigående hypotyroid fase med milde symptomer. Hos denne pasienten er FT4 kun litt
lavere enn nedre referansegrense og TSH litt høyere enn øvre referansegrense, og symptomene
er milde. Hos de aller fleste pasienter med denne tilstanden, normaliseres stoffskifteprøvene uten
noen ytterligere behandling. Hos denne pasienten er også tyroidea-antistoffene negative, dvs det
er ikke holdepunkt for autoimmun tyroideasykdom. Hvis derimot TSH hadde vært betydelig
høyere, for eksempel > 10 mIE/L, fritt tyroksin lavere, og pasienten hadde uttalte symptomer på
hypotyreose, kunne man gitt tyroksin 50-100 ug daglig i 6-8 uker, og deretter prøveseponert
tyroksin.
C Du mener at sykdommen ikke er under kontroll og gjenopptar behandlingen med prednisolon,
men i lav dose: 5 mg daglig.
Ikke riktig. Ved subakutt thyroiditt er det typiske forløp en første fase med hypertyreose (pga
lekkasje av tyroideahormon) som varer 2-3 mndr, med gradvis fallende nivå av tyroksin.
Prednisolon gis i den første fasen med inflammasjon, lekkasje av thyroideahormon og
hypertyreose. Denne fasen er over hos denne pasienten, og det vil være feil å gjenoppta
behandlingen med prednisolon.
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Du møter pasienten på fastlegekontoret. Det er en 47 år gammel kvinne. Hun er noe overvektig, har
født to barn, for øvrig frisk. Hun forteller at hun har merket en kul i venstre bryst. Den er ikke øm. Hun
har hatt den i 2 – 3 uker. Hun lurer på hva dette er og om det er farlig. Det er ikke noe å bemerke ved
inspeksjon. Ved undersøkelse er det en sannsynlig kul i det aktuelle området på 2 – 3 cm i diameter,
ikke så lett å palpere eksakt. Usikkert om det er forstørret lymfeknute i venstre axille.
Hvilket tiltak bør du sette i verk?
A

Ta generelle blodprøver for å se om noe er patologisk
Blodprøver er klart feil svar
B X Henvise pasienten til et brystdiagnostisk senter/ mammapoliklinikk
Da hun er i relevant canceralder er beste svar henvisning til brystdiagnostisk senter for bilde- og
invasiv diagnostikk
C Vurdere pasienten om 2 uker for å se om kulen forsvinner.
Dette kan være akseptabelt svar, og er mest relevant hvor palpasjonsfunn kan representere en
cyste. De vil normalt forsvinne igjen. Pas. er i «cystealderen». Men og i aktuell canceralder.
D Gjøre forsøk på å punktere tumor med tanke på væske
Om det er cystemistanke er det akseptabelt å gjøre prøvepunksjon. Mest aktuelt der hvor pas. har
hatt cyster tidligere. Men gjøres ikke av fastlege.
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Kvinne på 27 år fra frisk familie kommer på fastlegekontoret. Hun fødte et barn for 9 måneder siden.
Hun har kjent en kul i brystet. Den merket hun for noen dager siden. Ved palpasjon er det en
veldefinert tumor i øvre laterale kvadrant høyre side. Den er bevegelig. Det er ingen ømhet og ingen
fargeforandring i huden.
Hva er mest sannsynlige diagnose?
A

Mammacancer
Det er frisk familie, dermed antas at det ikke er økt forekomst av brystkreft i familien. Ut fra alder
er det da lite sannsynlig at det er brystkreft.
B Mammaabscess
Det er ingen ømhet eller rødme, altså ikke klare infeksjonstegn. Fødsel for 9 måneder siden
kunne dra i retning abscess, men det er noe lenge siden fødsel. (Oppgaven angir ikke om hun
fortsatt ammer).
C Cyste
Cyste kunne være forenelig med palpasjonsfunn, men er ikke vanlig i denne alderen. Derimot i
40- åra.
D X Fibroadenom
Hun er i riktig alder, dvs. tredje dekade, (= i 20 åra). Den er veldefinert og bevegelig. Derfor mest
sannsynlig fibroadenom.
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Pasienten er en 33 år gammel kvinne fra en frisk familie. Hun kommer til deg som fastlege og har
merket en kul fortil og noe nedad på halsen. Kulen beveger seg når hun svelger. Den er ikke øm. Ved
palpasjon av halsen er det kanskje forstørrede lymfeknuter lateralt. Stoffskiftet oppfattes som normalt.
Hvilken diagnose er mest sannsynlig?
A

Median halscyste
Median halscyste kunne være mulig, men de sitter noe høyt på halsen. Mindre godt svar.
B Parathyreoideaadenom
Parathyreoideaadenomer er aldri palpable. Det er et dårlig svar.
C En strumaknute
Strumaknute kunne være mulig men opptrer vanligvis hos noe eldre pasienter. Mindre godt svar.
D X Thyreoideacancer
Thyreoideacancer. Pas. er kvinne, hun er relativt ung og tumor har sannsynlig sammenheng med
thyreoidea fordi den beveger seg ved svelgning. Lymfeknute funn kan dra i retning cancer, og i så
fall med lymfeknutespredning. Beste svar.
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Pasienter med cervix-cancer utredes med bildediagnostikk før behandling.
Hva er hovedhensikten med denne utredningen?
A Å vurdere spredning til lymfeknutene i bekkenet
B Å vurdere tumorvolum
C X Å skille tidlig operabel sykdom fra avansert ikke-operabel sykdom
Dette er hovedhensikten, da FIGO stadium I (+IIA hvis begrenset vaginalutbredelse) skal
opereres, mens II+III+IV i utgangspunktet ikke skal opereres.
D Å vurdere CIN grad
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En 14 måneder gammel gutt kommer til akuttmottaket med akutt debuterende smerter i høyre fossa for
5 timer siden. Smertene varer noen minutter før de går over, deretter er det 5-15 minutters pause før
smertene kommer på nytt. Gutten har kastet opp 3 ganger og framstår slapp. Det er ingen feber og
normal CRP. Han er distinkt palpasjonsøm i høyre fossa, og magen virker noe utspilt. Det kommer litt
geleaktig slim fra rektum.
Hvilke bildediagnostiske undersøkelser er førstevalget?
A UL abdomen + CT abdomen
B UL abdomen + MR abdomen
C X UL abdomen + røntgen oversikt abdomen
Man må på sykehistorien her mistenke invaginasjon. UL abdomen brukes da for å direkte
visualisere invaginatet, og røntgen oversikt abdomen for å anslå graden av obstruksjon og i
differensialdiagnostisk øyemed.
D UL abdomen + PET abdomen
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Symptomer ved ovarialcancer kommer ofte først når sykdommen har brutt gjennom ovarialoverflaten
og ut i bukhulen eller andre organer.
Hvordan bør man bildediagnostisk kartlegge dette preoperativt ?
A
B
C
DX

PET Bekken + Transvaginal ultralyd
MR Bekken + Transvaginal ultralyd
Transabdominal ultralyd
CT Thorax/Abdomen/Bekken
Undersøkelsen må dekke øvre abdomen pga stor tendens til peritoneal spredning og metastaser i
andre abdominal oranger, og ultralyd abdomen er for lite sensitivt. Dessuten må man undersøke
Thorax for metastaser.
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En 72 år gammel mann utredes grunet førstegangs makroskopisk hematuri. En ultralyd tatt i
forbindelse med uspesifikke magesmerter for 2 år siden har vist en 5 cm tynnvegget cyste uten septa i
nedre pol av venstre nyre. Cystoskopi av blæren utført i forbindelse med det aktuelle er normal.
Hvilken videre plan er mest hensiktsmessig?
A

Ingen videre utredning er nødvedig. Hematurien skyldes sannsynligvis nyrecysten, som er en
benign tilstand
B Poliklinisk ultralyd-kontroll om 3 måneder for å se om cysten har endret seg
C Urografi for å påvise eventuell patologi i nyrer og urinveier
D X 3-fase CT av nyrer og urinveier for å påvise eventuell patologi i nyrer og urinveier
Simple cyster er som regel ikke årsaken til makroskopisk hematuri og pasienten bør utrede videre
med standard hematuriutredning som er 3-fase CT av nyrer og urinveier
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En 26 år gammel mann oppsøker legevakten på grunn av smerter i scrotum. Smertene har kommet
snikende over 2-3 dager, men økt på siste døgnet. Ved klinisk undersøkelse er det tydelig rødhet og
hevelse, samt smerter ved forsøk på palpasjon av testikler. CRP 80 (normalt <5).
Hvilken bildeundersøkelse er best egnet til å undersøke dette problemet?
A CT scrotum
B X UL scrotum
Ultralyd er alltid førstevalget ved utredning av sykdom i scrotum
C RTG scrotum
D MR scrotum
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Hva er hovedhensikten med den første fasen i en 3-fase-CT tatt ved hematuriutredning ?
A Påvisning av tumor i nyre
B Påvisning av tumor andre steder enn i nyre og urinveier
C X Påvisning av konkrementer i nyre og urinveier
Den første fasen er før det er gitt kontrast, og hovedhensikten er å se etter konkrementer i
urinveiene som kan gi hematuri (men også for å ha bilder uten kontrast til sammenligning ved de
to andre fasene)
D Påvisning av tumor i samlesystem og ureter
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En 69 år gammel mann utredes med ultralyd av nyrer og urinveier pga lett nedsatt nyrefunksjon (eGFR
50 (> 61 mL/min/1,73m2) og funn av mikroskopisk hematuri (1+ på urinstix). Ultralyd viser: "Normalt
store nyrer med normalt ekko og med en cyste uten septa med diameter 4 cm i høyre nyre. Dilatert
venstre nyrebekken og proksimale ureter. Forstørret prostata. 50 ml residualurin etter blæretømming."
Hva er det mest bekymringsfulle med dette svaret?
A

Residualurin
Litt residualurin, som følge av en lett forstørret prostata
B X Utvidet venstresidig nyrebekken
Ensidig utvidet nyrebekken (hydronefrose) bør gi mistanke om obstruksjon i samlesystemet på
venstre side, og sammenholdt med mikropsokpisk hematuri bør han utredes med 3-fase-CT mtp
eventuell cancer
C Forstørret prostata
Ikke et uvanlig funn hos eldre menn
D Cyste i høyre nyre
Nyrecyste uten septa. Ganske vanlig funn. Benignt.
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Du har sendt en 15 år gammel jente til MR caput på grunn av langvarig migrene. I svaret på
undersøkelsen står det at hypofysen er lett forstørret med litt protrusjon/utbuling av øvre kontur, høyde
9 millimeter.
Hva er den mest sannsynlige forklaring på dette funnet?
A X Fysiologisk forstørrelse i puberteten
Ikke et uvanlig funn, og her mer sannsynlig enn et adenom eller lymfocytisk hypofysitt. Rathkes
cleft cyste ville ikke gi en protrusjon av hypofysen oppover, men være en cyste i midten av
hypofysen.
B Lymfocytisk hypofysitt
C "Rathke's Cleft"-cyste
D Hypofyseadenom
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Røntgen thoraks er den vanligste røntgenundersøkelsen hos barn.
Hvor stor stråledose gir en slik undersøkelse?
A 50 mSv
B 5 mSv (tilsvarer dosen fra årlig bakgrunnstråling i Norge)
C X 0,05 mSv (tilsvarer dosen fra kosmisk stråling på en flytur fra Norge til New York)
Riktig svar. CT thoraks vil gi ca 2 mSv. Forandringer i blodbildet ser vi ved ca 1 Sv.
D 0,00005 msV
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En 54 år gammel kvinne har en tumorsuspekt lesjon i det høyre brystet. Ved mammografi ble det
påvist forkalkninger i lesjonen. Bildet viser snitt fra tumoren (HES; 100x) Diagnosen er duktalt
karsinom in situ (DCIS).
Hvilken beskrivelse er forenlig med denne diagnosen?
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A X Intraduktal proliferasjon av store, atypiske epiteliale celler med uttalt kjernepleomorfisme, mitoser
og sentrale nekroser. Gjennombrudd av basalmembranen ikke påvist.
Bildet viser en betydelig utvidet melkegang (dukt) kledd av et atypisk duktalt epitel som er flere
cellelag tykt. Det er uttalt atypi (store nuklei, mitoser) og helt sentralt er det nekrose. Bindevevet
utenfor denne strukturen er lite endret og ligger sirkulært rundt den slik det pleier å gjøre rundt
normale dukter. Det er ingen holdepunkter for gjennombrudd av basalmembranen og infiltrasjon
av det tilgrensende stromaet. Mao, dette er en in situ lesjon.
B Utbredt, diffus infiltrerende vekst av små, relativt ensartede, atypiske epiteliale celler som danner
rader eller strenger mellom kollagenfibrene i stroma.
Denne beskrivelsen passer best med infiltrerende lobulært karsinom.
C Irregulære kjertelignende strukturer som består av atypiske epiteliale celler. Det er ikke sett
myoepitelceller og det er få mitoser.
Denne beskrivelsen passer best med infiltrerende duktalt karsinom.
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En kvinne på 60 år blir operert med hysterektomi pga. postmenopausale blødninger. Bildet under viser
et histologisk snitt fra myometriet (HE, 200 X forstørrelse).
Hva er diagnosen?
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A Metastase fra plateepitelkarsinom
B Atypisk endometriehyperplasi
C X Endometrioid adenokarsinom
Endometrioid adenokarsinom er riktig. Bildet er fra myometriet og viser sammensmeltede kjertler
med atypi i epitelet. Ved adenomyose er det oftest endometriestroma omkring kjertlene, ikke atypi
og ikke sammensmeltede (kribriforme) kjertler som på bildet. Ved hyperplasi er kjertlene
beliggende i endometriet, ikke i myometriet. Plateepitelkarsinom passer ikke da tumor har
morfologi som adenokarsinom.
D Adenomyose
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En 30 år gammel mann blir operert pga. tumor i testis. Makroskopisk sees en homogen snittflate.
Under ser du et histologisk bilde fra tumor (HE, 200 X forstørrelse).
Hva er diagnosen?

A Betennelse
B X Seminom
Seminom er riktig. Bildet viser flak av store tumorceller med lyst cytoplasma og klare cellegrenser.
Det er fibrøse bånd og lymfocytter mellom tumorflakene. Teratomer er heterogene makroskopisk
og mikroskopisk, og plateepitelkarsinomer har en annen morfologi.
C Plateepitelkarsinom
D Teratom
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En gravid kvinne ved termin innlegges på grunn av influensasymptomer med feber. Etter kort tid får
hun rier og føder et livløst barn som gjenopplives, men dør kort tid etter fødsel. Placentas føtale
overflate er grønnlig misfarget, og ved mikroskopisk undersøkelse av lungene etter obduksjon av
barnet ble det funnet granulocytter i alveolene.
Hva vil man mest sannsynlig finne ved mikroskopisk undersøkeløse av placenta?
A Store infarkter
B X Chorioamnionitt
En alvorlig chorioamnionitt med føtal reaksjon innebærer at granulocytter kan komme inn i
amnionhulen. Amnionvæsken diffunderer passivt ned i lungene under svangerskapet og tar derfor
med seg granulocyttene. Spesielt ved en alvorlig infeksjon kan fosteret bli hypoksisk hvilket vil
kunne utløse en forsert inspirasjon med ytterligere risiko for inhalasjon av granulocytter.
C Utbredte blødninger
D Velamentøst navlesnorsfeste
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Skjoldbruskkjertelen kan rammes av flere ulike kreftformer.
Hva kalles de to hyppigste undergruppene?
A
B
C
DX

Udifferensiert karsinom og papillært karsinom
Papillært karsinom og medullært karsinom
Follikulært karsinom og angiosarkom
Papillært karsinom og follikulært karsinom
Dette er de to hyppigste.
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En yngre kvinne har fått påvist en tumor i det lille bekkenet. Tumor er lokalisert ved siden av
uterus. Den er rundoval med største tverrmål ca. 13 cm. Før den sendes til histopatologisk
undersøkelse skjæres tumor igjennom. Tumor er kompakt med hvitlig virvlete ensartet snittflate.
Hva er den mest sannsynlige diagnosen?
A X Fibrom
Beskrivelsen passer best med dette.
B Teratom
C Adenokarsinom
D Lymfom
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En 52 år gammel kvinne oppsøker deg på grunn av uregelmessige underlivsblødninger. Hun forteller
at hun sluttet å menstruere da hun var 50 år.
Hvordan vil du håndtere denne situasjonen?
A
B
C
DX

Ta en cytologisk prøve fra cervix.
Gi henne resept på gestagener for å stoppe blødningene.
Berolige henne og si at det er vanlig med mindre blødninger de første årene etter menopause.
Henvise henne til gynekolog for videre utredning.
Alle postmenopausale kvinner med underlivsblødning skal henvises til videre utredning, siden en
postmenopausal blødning kan skyldes endometriecancer.
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Kromaffine celler finnes i binyrene.
Hvilken type tumor utgår fra denne celletypen?
A Nevroblastom
B Adenokarsinom
C X Feokromocytom
Dette er riktig svar.
D Adenom
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En fortynningsrekke av et anbiotikum i en vekstbuljong er inokulert med en standardisert mengde E.
coli bakterier. Etter inkubasjon ved 37 grader C i 24 timer er resultatet klart for avlesning.
Hva er tolkning av analysen?

A

MBC for antibiotikumet er 2 mg/L
Etter ett døgns inkubasjon avleses MIC (Minimum Inhibotory Concentration). For å bestemme
MBC (Minimum Bactericidal Concentration) må man etter MIC bestemmelse, så ut kvantitativt fra
rørene uten synlig vekst og bestemme bakterietallet for å se om det er oppnådd 99,9%
bakteriedrap i forhold til startinokulatmengden.
B X MIC for antibiotikumet er 2 mg/L
Røret med ingen synlig vekst er 2 mg/L (6.rør fra høyre) mens i neste rør (7.rør fra høyre) med 1
mg/L er det blakking (=vekst)
C E.coli stammen er resistent for antibiotikumet
D MIC for antibiotikumet er 8 mg/L
Høyeste antibiotikakonsentrasjon er 64 mg/L (i røret ytterst til høyre) og det er utført en to-fold
fortynningsrekke. Røret med lavest antibiotikakonsentrasjon uten bakterievekst er 2 mg/L
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Hvilket utsagn er riktigst vedrørende dyppeagar?
A

Kun primærpatogene og sekundærpatogene arter vil kunne vokse på dyppeagar
Svært mange bakteriearter vil kunne vokse på agarene
B X Etter inkubasjon ved 37 gr C på legekontoret kan positive dyrkninger innsendes for identifikasjon
og resistensbestemmelse
C Metoden er velegnet for og har høy sensitivitet for påvisning av anaerobe bakterier
D Agaren kan innsendes i posten rett etter prøvetaking og laboratoriet må så ut prøven umiddelbart
Prinsippet er inkubasjon først, deretter neste dag vurdering av bakteriemengde og identifikasjon
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Det finnes flere ulike metoder for å bestemme bakteriers følsomhet overfor antibiotika.
Hvilken metode er benyttet på dette bildet?

A X Agargradientdiffusjon.
Agardradientdiffusjon (kalles også ofte Etest) baseres på at antibiotika diffunderer ut fra en
strimmel i en gradient og at en leser av interseksjonen mellom bakterievekst og angitt
antibiotikakonsentrasjon i strimmelen.
B Agardiffusjon.
Agardiffusjon baseres på at antibiotika diffunderer ut fra et reservoar (lapp eller tablett) og at
målte hemningssoner korresponderer med definerte nivåer av følsomhet.
C MBC-bestemmelse.
MBC utføres med en form for buljongfortynning. Metoden angir den laveste
antibiotikakonsentrasjonen som dreper bakterien.
D Agarfortynning.
Fortynningsmetodikk innebærer at man undersøker om bakterien vokser ved definerte
antibiotikakonsentrasjoner (dvs ulike antibiotikakonsentrasjoner er inkorporert i selve agaren).
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Hvilken soppart ses kun som importsykdom i Norge?
A

Trichophyton rubrum
Hyppigste årsak til dermatofytt hudinfeksjon.
B X Histoplasma capsulatum
Forekommer ikke endemisk i Norge/Skandinavia. Smitte kan skje ved opphold i lokaliserte
geografisk begrensede områder i flere verdensdeler inkl Nord- og Sør-Amerika.
C Aspergillus fumigatus
Hyppigste årsak til invasiv muggsoppsykdom
D Cryptococcus neoformans
Sjelden årsak til invasive infeksjoner, vanligvis hos immunsupprimerte. Innenlandssmitte
forekommer.
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En ung norsk mann har nylig hatt ubeskyttet sex i Thailand og frykter nå at han har symptomer på HIVinfeksjon. Hvilke symptomer ved akutt HIV-infeksjon er de vanligste og som du vil spørre pasienten
om?
A Utslett og magesmerter
B X Feber og hovne lymfeknuter
De aller fleste pasientene med akutt HIV har feber og hovne lymfeknuter. Magesmerter og
leddsmerter er sjeldne. Vekttap og kvalme er symptomer på langtkommen HIV
C Vekttap og kvalme
D Leddsmerter og nattesvette
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En mann på 45 år med revmatoid artritt skal starte behandling med rituximab (anti-CD20 antistoff). Du
forklarer at han har noe økt risiko for å få hypogammagobulinemi (lave nivåer av IgG) og at han
derfor er noe økt utsatt for infeksjoner.
Hvilke infeksjoner er han primært utsatt for?
A Urinveisinfeksjoner
B X Luftveisinfeksjoner
Disse pasientene får residiverende luftveisinfeksjoner (otitter, sinusitter og pneumonier) med
pneumokokker og H. influenza
C Meningitter
D Hud- og bløtdelsinfeksjoner
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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 når denne eventuelt blir positiv.
Hvilken informasjon gir du pasienten om HIV-testen (Combotesten)?
A
B
C
DX

Den blir positiv først etter 3 måneder
Den er positiv innen 1 uke og nesten alltid innen 3 uker
Den er alltid positiv i løpet av de første 2 ukene
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
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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. Du tolker dette som urinveisinfeksjon og velger å starte med
antibiotika.
Hvilket antibiotikum bør du velge?
A Amoxicillin (Imacillin)
B X Pivmecillinam (Selexid)
Selexid er trygt å gi i svangerskapet og dekker forholdsvis bredt. Amoxicillin er også trygt, men
her er det betydelig risiko for resistens (40% av E. coli i urin er resistent for amoxicillin).
Trimetoprim skal ikke brukes i 1. trimester. Ciprofloxacin er kontraindisert under hele
svangerskapet,
C Trimetoprim (Trimetoprim)
D Ciprofloxacin (Ciproxin)
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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 makulopapuløst utslett på truncus. Hun sier hun fikk flere myggstikk midt på
dagen mens hun var på handlerunde i byen.
Hva er den mest nærliggende diagnosen?
A Malaria
B X Dengue
Retroorbitale smerter og intense muskel- og leddsmerter er typisk for Dengue.
C Rickettsiose
D Tyfoidfeber
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Adrenerge reseptorer omfatter flere subtyper som har ulik vevsdistribusjon og medierer ulike effekter.
Reseptorsubtypene kan blokkeres selektivt, for eksempel ved å gi et legemiddel som blokkerer beta1reseptorene.
Hvilken av de nedenstående effektene forventer du ved å blokkere denne reseptorsubtypen?
A X Redusert hjertefrekvens
Betablokkere reduserer hjertefrekvensen
B Bronkiedilatasjon
Betablokkere gir tvert imot tendens til bronkiekonstriksjon, som kan være alvorlig ved obstruktiv
lungesykdom
C Perifer vasodilatasjon
Betablokkere gir tvert imot tendens til perifer vasokonstriksjon
D Tremor
Betablokkere brukes tvert imot terapeutisk ved essensiell tremor
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Tyreostatika av tioamid-typen (f.eks. karbimazol) benyttes ved behandling av hypertyreose.
Hvilken fryktet bivirkning assosieres med bruk av denne legemiddelgruppen?
A X Agranulocytose
Potensielt dødelig agranulocytose er en kjent og fryktet bivirkning ved bruk av disse midlene, som
det er viktig å informere pasientene om slik at de hurtig søker hjelp ved aktuelle symptomer.
B Parkinsonisme
C Forlenget QT-tid
D Sentral pontin myelinolyse
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Eldre pasienter som behandles med ACE-hemmere bruker ofte andre legemidler samtidig. NSAIDpreparater, metfomin, warfarin og loopdiuretika er andre legemidler som ofte brukes av eldre.
Hvilket av disse legemidlene vil være særlig problematisk å bruke samtidig med en ACEhemmer i denne pasientgruppen?
A X Et NSAID-preparat
Bør ikke kombineres da dette betydelig øker risikoen for akutt nyresvikt. NSAIDs vil også motvirke
den terapeutiske effekten av ACE-hemmere både ved hjertesviktbehandling og antihypertensiv
behandling.
B Et loop-diuretikum
Vanlig kombinasjon, godt egnet å kombinere.
C Warfarin
Vanlig kombinasjon, ingen spesielle problemer.
D Metformin
Vanlig kombinasjon, selv om det er angitt en viss økt fare for laktacidose, spesielt hos pasienter
med på forhånd nedsatt nyrefunksjon.
000015bc8240e6be3f

104
En kvinne med bipolar lidelse som i flere år har blitt behandlet med lamotrigin kommer til rutinemessig
oppsatt poliklinisk time. Hun forteller at hun er gravid i 4. måned. Du tar bl.a. en blodprøve som blir
analysert for serumkonsentrasjon av lamotrigin. Selv om lamotrigindosen er den samme som før, er
serumkonsentrasjonen nå mye lavere enn ved tidligere prøver, bare rundt 10 % av hva som ble målt i
siste prøve før graviditeten.
Hva er den mest sannsynlige forklaringen for dette?
A

Økt cytokrom-P450-aktivitet på grunn av graviditet, dermed raskere lamotrigin-metabolisme
For det første metaboliseres lamotrigin ikke av CYP-enzymer, men av UGT-enzymer, og for det
andre ville dette ikke gi et konsentrasjonsfall på 90 % (typisk er 40-60 %)
B Fortynningseffekt på grunn av væskeretensjon i kroppen (økt «total body water»)
Væskeretensjon kan gi en viss fortynningseffekt, men den er ikke i nærheten av å kunne gi et så
uttalt konsentrasjonsfall
C Pasienten tar sannsynligvis kosttilskudd som induserer lamotrigin-metabolismen
De allerfleste kosttilskudd som brukes av gravide gjør enten ikke noe eller hemmer CYP-enzymer,
og dermed ville man få en økt konsentrasjon, ikke en redusert en. Dessuten metaboliseres
lamotrigin ikke av CYP, men av UGT.
D X Pasienten har sluttet å ta lamotrigin regelmessig
Dette er den eneste av de angitte alternativene som alene kan forklare konsentrasjonsfallet på
hele 90 %
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Alfa1-antagonister (alfa-adrenerge blokkere) har blodtrykkssenkende effekt, men regnes ikke som et
førstevalg ved behov for medikamentell antihypertensiv behandling.
Hvilken av de nedenstående tilstandene kan utgjøre en tilleggsindikasjon for denne
medikamentgruppen?
A

Ventrikulære ekstrasystoler (VES)
Alfa-1-antagonister har ingen terapeutisk effekt ved denne tilstanden.
B Takykardi
Alfa-1-antagonister har liten effekt på hjertefrekvens.
C Ortostatisme
Alfa-1-antagonister gir hyppig ortostatisme som bivirkning pga. kraftig perifer vasodilatasjon.
D X Benign prostatahyperplasi
Alfa-1-antagonister relakserer glatt muskulatur i prostata og bedrer avløpet.
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Women’s Health Initiative (WHI)-studien, som ble publisert i 2002, betraktes av mange som den
definitive sikkerhetsstudien om hormonell substitusjonsbehandling (HRT) etter menopause. WHI fant
at HRT gav økt risiko for en rekke sykdommer eller tilstander, men redusert risiko for andre.
Nevn to som WHI har vist at HRT kan beskytte mot.
A
B
C
DX

Demens og koloncancer
Demens og osteoporose
Osteoporose og endometriecancer
Koloncancer og osteoporose
Korrekt svar
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Alle NSAIDs (med unntak av lavdose acetylsalisylsyre) kan ha uheldige kardiovaskulære effekter
gjennom å føre til blodtrykksøkninger og forverring av hjertesvikt. De fleste NSAIDs fører dessuten til
en økt risiko for tromboembolisk hjertesykdom.
Hvilket av følgende NSAIDs er ikke assosiert med en økt risiko for slike tromboembolier?
A
B
C
DX

Diklofenak
Celekoksib
Ibuprofen
Naproksen
Korrekt svar
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Testen har 107 oppgaver. På utskriftstidspunktet var 0 oppgaver blitt trukket og det var gjort
fasitendringer på 0 oppgaver.
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