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1
20 år gammel prevensjonssøkende kvinne undersøkes gynekologisk og ber om at det samtidig tas
cytologisk prøve fra livmorhalsen.
Du fraråder dette med følgende begrunnelse:
A
B
C
D

Cytologisk prøve er kun indisert ved suspekt funn på livmorhalsen
Cytologisk prøve er kun indisert ved symptomer
Cytologisk prøve er ikke indisert, men HPV-test kan tas
Cytologisk prøve er indisert først fra 25 års alder
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2
Algoritmen risk of malignancy Index (RMI) basert på ultralydfunn, menopausestatus og serum CA 125
verdi, brukes til:
A
B
C
D

Å differensiere mellom egnethet eller ikke egnethet for primæroperasjon ved eggstokkreft
Å differensiere mellom ulike gynekologiske kreftformer
Å differensiere mellom benign og malign bekkentumor
Å differensiere mellom stor og liten risiko for videreutvikling av kompleks endometriehyperplasi til
endometriekreft
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3
Et ungt par (22-23 år) forsøker aktivt å bli gravide i 1 måned. Samleiehyppighet 2-3 ganger per uke.
Sjansen for vellykket utfall er ikke mer enn 25-30 % hos dette paret.
Hva er den mest sannsynlige årsaken til at de ikke lykkes i større grad?
A
B
C
D

Paret har problemer med prematur ejakulasjon
Naturlig fertilitet er ikke høyere enn dette hos par tidlig i tjueårene
Ved undersøkelse er begge to positive for chlamydia. Kvinnen kan dermed ha skadede eggledere
Mannen har svært redusert sædkvalitet
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4
I menstruasjonssyklus er det et komplekst samspill mellom hormonene LH og FSH som skilles ut fra
hypofysen og hormonene østradiol og progesteron som dannes i ovariet. Endometriet blir påvirket av
svingninger i disse hormonene, og dette gir grunnlag for de ulike fasene av menstruasjonssyklus.
Hvordan er samspillet mellom disse hormonene under menstruasjonen?
A
B
C
D

Under menstruasjonen går LH via blodbanen og stimulerer til utskillelse av progesteron fra det
gule legemet
Under menstruasjonen er alle 4 hormonene (LH, FSH, østradiol og progesteron) lave
Under menstruasjonen går FSH via blodbanen og stimulerer folliklene i ovariet til å skille ut
østradiol
Under menstruasjonen dannes corpus albicans som produserer østradiol
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5
En kvinne på 45 år kommer til deg i allmenpraksis og vil ha råd om prevensjon. Hun har vært gravid to
ganger tidligere og tatt abort, og ønsker heller ikke barn nå. Hun har en samboer som har to barn fra et
tidligere forhold. Hun røyker ikke. Kvinnen har noe økende menstruasjonssmerter og noe kraftigere
blødninger de siste to årene.
Hva vil du råde henne til ang. prevensjon?
A
B
C
D

Pasienten bør få råd om p-sprøyte (Depo-Provera)
Pasienten bør få resept på en monofasisk lavdosert p-pille
Pasienten bør få lagt inn en hormonspiral.
Pasienten bør få råd om å sterilisere seg
000015bb4be3b494a6
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6
Hva er det vanligste symptomet ved endometriehyperplasi?
A
B
C
D

Vaginal blødning
Feber og nedsatt almenntilstand
Underlivssmerte
Amenore
000015bb4be3b494a6

7
Pasienten er en 28 år gammel kvinne. Nå er hun førstegangs gravid i uke 34. Hun ringer deg som
turnuskandidat og er svært urolig fordi hun samme dag har vært til undersøkelse hos jordmor som
mistenker at fosteret ligger i seteleie. Nå har hun lest om setefødsler og er skremt.
Hva gjør du som legevaktslege?
A
B
C
D

Du ønsker å hjelpe henne med å finne ro og trygghet og ber du henne ringe fødeavdelingen i dag
for å få utført ultralyd undersøkelse
Du ber henne ta kontakt med jordmor neste dag slik at hun kan undersøke en gang til
Forklarer at på dette tidspunkt får det ingen konsekvenser hvordan fosteret ligger, og at jordmor
undersøker på nytt når hun om 2 uker har time til henne
Du ber henne komme til legekontoret neste dag, hvor du selv kan gjøre ultralydundersøkelse
000015bb4be3b494a6

8
Estimering av termin er viktig for alle gravide. Spesielt stor betydning har nøyaktig datering hos kvinner
med preterm eller postterm fødsel.
Hvilken metode er standard i Norge?
A
B
C
D

Crown rump length (CRL) i første trimester er standard
Termin estimeres ut fra mål på fosterhodet i andre trimester (biparietal diameter) BPD
Crown rump length (CRL) ved rutineundersøkelsen i andre trimester er den mest presise metode
og brukes som standard
Termin beregnes ut fra siste menstruasjon ved hjelp av Naegels regel. Termin korrigeres i henhold
til ultralyd bare hvis avviket mellom ultralydtermin og termin fra siste mensturasjon er mer enn en
uke
000015bb4be3b494a6

9
Pasienten du har på kontoret fødte for 6 uker siden. Hun hadde en spontan vaginal fødsel, men der
tilkom en sphincter ani ruptur grad III. Hun forteller hun har fått beskjed om at hun aldri kan føde mer.
Hvordan håndterer du dette? (Kryss av for det mest korrrekte svaralternativet)
A
B
C
D

Du vil be om en mer detaljert epikrise fra fødeavdelingen for å kunne avklare forløsning i
kommende svangerskap
Hvis hun synes det er en god løsning for henne, støtter du at hun i fremtidige svangerskap bør
forløses med keisersnitt
Du har fått epikrise fra fødeavdelingen hvor det ikke er nevnt noe om fremtidige fødsler, du sier
derfor hun må ha misforstått
Du vil ta kontakt med fødeavdelingen ved neste graviditet og da få avklart forløsningsmåte
000015bb4be3b494a6

10
Du er fastlege. Kvinnen som er til svangerskapsundersøkelse hos deg har i begge sine tidligere
svangerskap hatt preeclampsi. Hun spør om dette vil gi henne høyt BT senere i livet.
Hva forteller du kvinnen?
A
B
C
D

Hun har økt risiko for hypertensjon senere i livet
Har hun brukt antihypertensiva i svangerskapet er det økt risiko for hypertensjon senere livet
Hun vil trenge antihypertensiv behandling senere i livet
Dersom hun ikke får flere enn 3 barn vil hun ikke utvikle hypertensjon senere i livet
000015bb4be3b494a6
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11
Pasienten kommer til deg som fastlege til etterkontroll etter fødsel. Hun har vært gravid med tvillinger
og fødte for 8 uker siden. Det var en vaginal fødsel, men det tilkom atoniblødning med estimert
blødningsmengde 2000 ml. Dette var en skremmende opplevelse for henne, og skal hun få flere barn
ønsker hun keisersnitt.
Hvordan håndterer du som hennes fastlege dette?
A
B
C
D

Informerer om at det ikke er gjentagelsesrisiko for store blødninger under fødsel
Informerer om at ved en ny fødsel må man forhindre store blødninger, du støtter henne i ønsket
om keisersnitt
Informerer om at keisersnitt har så mange ulemper at det er ikke å anbefale
Informerer om at keisersnitt ikke forhindrer atoniblødning
000015bb4be3b494a6

12
Omtrent 300 nye tilfeller av testiskanser diagnostiseres hvert år i Norge. De fleste klassifiseres som
germinalcellesvulster. Bildet viser et histopatologisk snitt av den vanligste germinalcelletumor i testis,
(x200 , HES).
Hva kalles denne tumoren?

A
B
C

Teratom
Seminom
Granulomatøs betennelse
000015bb4be3b494a6
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13
Kalsitonin regulerer kalsiumomsetning og produseres i glandula thyreoidea.
Hvilke celler produserer kalsitonin?
A
B
C
D

Spesialiserte makrofager
Epitelcellene i folliklene
Spesialiserte celler i kolloid
Parafollikulære celler i interstitielt vev
000015bb4be3b494a6

14
En 55 år gammel kvinne fikk påvist en tumorsuspekt lesjon med forkalkninger i det venstre brystet ved
mammografiscreening. Tumoren ble fjernet kirurgisk. Bildet viser et histopatologisk snitt fra tumoren
(x100, HES).
Hva er den mest sannsynlige diagnosen?

A
B
C

Lobulært karsinom in situ (LCIS)
Infiltrerende duktalt karsinom
Duktalt karsinom in situ (DCIS)
000015bb4be3b494a6
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15
En 50 år gammel kvinne blir operert med hysterektomi og det blir påvist et leiomyom.
Hvilket utsagn om leiomyomer er riktig?
A
B
C
D

Leiomyomer gir ikke symptomer
Leiomyomer består av tverrstripet muskulatur
Leiomyomer er ofte multifokale
Leiomyomer har ikke mitoser
000015bb4be3b494a6

16
En kvinne blir operert med fjerning av høyre tube. Det foreligger en lesjon som er synlig ved
makroskopisk undersøkelse. Bildet viser et snitt fra denne lesjonen (HE, 100X forstørrelse).
Hva er diagnosen?

A
B
C
D

Ekstrauterin graviditet
Slimhinneødem
Torsjon med infarkt
Hematom i organisering
000015bb4be3b494a6
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17
En kvinne blir operert for en ovarietumor. Hennes lege får svar fra patologiavdelingen om at tumoren
var et mucinøst cystadenom uten atypi.
Hvilket utsagn om mucinøse cystadenomer uten atypi er riktig?
A
B
C
D

De er oftest unilaterale
De er per definisjon <10 cm
De er borderline-svulster
Ekskresenser er vanlig
000015bb4be3b494a6

18
Bildet viser et mikroskopisk snitt fra et ovarium fra en kvinne med plagsom dysmenorrhe og infertilitet.
På snittet finner du en epitelkledt cyste omgitt av et stroma med blødninger og pigmentmakrofager.
Hvilken diagnose er mest sannsynlig?

A
B
C
D

Endometriose
Adenomyose
Endemetriehyperplasi
Adenokarsinom
000015bb4be3b494a6
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19
Kvinner som er operert for brystkreft, kan bli behandlet med tamoxifen (anti-østrogen). Hvilken av
følgende bivirkninger kan disse pasientene utvikle?
A
B
C
D
E

Cervical intraepitelial neoplasi (CIN)
Endometriehyperplasi
Cervixpolypp
Leiomyom
Adenomyose
000015bb4be3b494a6

20
En 59 år gammel mann fikk smerter i epigastriet for 7 timer siden. Smertene utviklet seg i løpet av
10-15 minutter, og startet med utstråling til korsryggen og venstre lyske, for deretter å vandre ned til
venstre fossa iliaca. Smertene kommer i tak som veksler med symptomlindring. Allmennlege har gitt
ham analgetika som bare har hatt moderat effekt, derfor er han sendt til sykehuset hvor det kort tid
etter mottak blir utført en stein-CT. Bildet er fra denne undersøkelsen.
Hva er den mest sannsynlige diagnosen?

A
B
C
D

Urinveiskonkrement som har passert til urinblæra
Venstresidig inguinalhernie
Ureterkonkrement som er lokalisert til ostiet
Divertikulitt utgått fra sigmoideum
000015bb4be3b494a6
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21
En 85 år gammel mann med kjent benign prostatahyperplasi blir lagt inn på medisinsk avdeling med
nyoppstått nyresvikt (kreatinin 235 µmol/L (referanseområde 60-105 µmol/L)). Du mistenker en
postrenal årsak.
Hvilken bildeundersøkelse er den mest hensiktsmessige å starte med?
A
B
C
D

Ultralyd av nyrer og urinveier
Urografi
3-fase CT av nyrer og urinveier
Stein-CT av nyrer og urinveier
000015bb4be3b494a6

22
En 61 år gammel mann fikk ved helsekontroll målt PSA 6,7 µg/L (referanseanseområde < 4,6 µg/L).
Han er blitt biopsert med transrektal ultralyd (TRUS) veiledning med påvisning av prostatakreft med
Gleason score 4+3. Urologen vil vite om prostatakreften vokser gjennom prostatakapselen, og i så fall
hvor, da dette avgjør valg av operasjonsmetode.
Hvilken bildemodalitet bør urologen da henvise til?
A
B
C
D

MR prostata
CT bekken uten og med intravenøs kontrast
PET-CT av bekkenet med F18-FDG tracer
Transrektal ultralyd av prostata
000015bb4be3b494a6

23
Hva er hovedhensikten med den tredje fasen i en 3-fase-CT tatt ved hematuriutredning ?
A
B
C
D

Påvisning av tumor i nyre
Påvisning av tumor andre steder enn i nyre og urinveier
Påvisning av konkrementer i nyre og urinveier
Påvisning av tumor i samlesystem og ureter
000015bb4be3b494a6

24
Ved MR undersøkelse av hypofysen er det vanlig å gi MR kontrast intravenøst. Hvordan vil kontrasten
tas opp i hypofysen og visualiseres på MR?
A
B
C
D

Nevrohypofysen tar opp kontrast, men ikke adenohypofysen
Normalt hypofysevev tar ikke opp kontrast
Hypofysestilken tar opp kontrast, men ikke selve hypofysen
Normalt hypofysevev tar opp kontrast
000015bb4be3b494a6

25
En 33 år gammel kvinne oppsøker fastlegen sin. Hun er tidligere frisk, ingen spesielle sykdommer i
familien. Hun bor i en kystkommune. Hun har fått bemerket at hun har en kul på halsen. Den har vært
tilstede i flere uker. Hun lurer på hva dette er. Ved inspeksjon er det hevelse på halsen som beveger
seg når hun snakker. Ved palpasjon er det en tumor fortil på halsen. I tillegg er det forstørrede
lymfeknuter på begge sider av halsen.
Hva kan denne tumorenen være og hva bør fastlegen gjøre?
A
B
C
D

Det kan være thyreoideacancer. Fastlegen bør henvise pasienten til kirurgisk poliklinikk.
Det er en strumaknute, men fastlegen bør henvise for eventuell cytologisk undersøkelse for
sikkerhets skyld.
Det er en stor lymfeknute. Fastlegen bør avvente situasjonen.
Det er en median halscyste. Fastlegen bør avvente situasjonen.
000015bb4be3b494a6
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26
En 57 år gammel kvinne har fått påvist at en kul i brystet er brystkreft ved poliklinikken. Tumoren er ca
3 cm stor, og det er ingen sikker spredning i aksillære lymfeknuter. Kvinnen er forøvrig frisk og det er
ingen spesielle sykdommer i familien. Du skal informere henne om diagnosen og spesielt den
forestående behandling.
Hvilke muligheter for primærbehandling vil du skissere for henne?
A
B
C
D

Gi kjemoterapi for å fjerne tumor og eventuelle metastaser.
Gjøre brystbevarende kirurgi og fjerning av lymfeknuter i samme sides axille (axilletoalett).
Fjerning av brystet og fjerning av lymfeknuter i samme sides axille (axilletoalett).
Gjøre brystbevarende kirurgi og undersøke om det er spredning i vaktpostlymfeknute i axillen.
000015bb4be3b494a6

27
Du er fastlege for en 6-årig gutt med sære interesser. Han er svært opptatt av insekter, kan navnet på
mange arter og forteller gjerne om dem, men med få ord og enkle setninger. I leksituasjoner blir han
ofte sittende alene og studere insekter. Du observerer finmotorisk klossethet. I kontakten med deg er
han formell med lite emosjonalitet. Du lurer på om han kan ha Asperger’s syndrom.
Hvilke kardinaltrekk skal være tilstede ved denne tilstanden?
A
B
C
D

Moderat forsinket språkutvikling, avvikende sosialt samspill, motorisk klossethet
Stereotyp atferd, moderat forsinket språkutvikling, motorisk klossethet
Avvikende sosialt samspill, stereotyp atferd/spesielle interesser
Avvikende sosialt samspill, spesielle interesser, moderat forsinket språkutvikling
000015bb4be3b494a6

28
Jente, 17 år, har droppet ut av første videregående, brukt mye alkohol og hasj, etterhvert heroin. For 4
mnd siden ble hun innlagt på sykehus etter overdose, bor nå i barnevernsinstitusjon, men er ennå ikke
tilbake på skolen. Hun har dårlig relasjon til de ansatte og lite sosial omgang: "alle jeg kjenner bruker
stoff". Hun bruker nettene til å se TV-serier, er nå synlig nedfor, mimikkløs, sliten, og får ikke sove: har
ofte mareritt der hun er alene, men blir forfulgt. Føler ingen glede over livet. Hun benekter
vrangforestillinger, hallusinasjoner og selvmordstanker/planer. Hun har begynt hos psykolog, synes
hun får noe hjelp der, og er stoff-fri. Men hun ber tynt om å få sove.
Hvordan kan du hjelpe henne med søvnproblemene?
A
B
C
D

Du samarbeider med institusjonen og jenta for å få til en bedre døgnrytme
Sovemedisin, f.eks Imovane, i en kort periode
Søvnhygieniske råd (som å fjerne PC'n fra rommet om kvelden, ikke drikke kaffe eller te om
kvelden) og rytmebehandling med forsøk på å komme inn i en bedre døgnrytme
Søvnhygieniske råd; du oppfatter søvnproblemet som del av en depresjon og foreslår også et
antidepressiva som er gunstig ved søvnvansker, f.eks Tolvon
000015bb4be3b494a6

29
Du er fastlege for jente, 10 år, som bruker mye tid på å sjekke at ting ligger på sin rette plass. Om
kvelden har hun flere ritualer hun må gjennomføre før hun kan legge seg. Hvis hun forstyrres i
ritualene, blir hun irritert, fortvilt, og må starte på nytt. Hun vet at dette er dumt, men kan ikke la være.
Hvilken terapiform er førstevalg ved hennes plager?
A
B
C
D

Psykodynamisk terapi for å gjennomarbeide negative livsopplevelser
Medikamentell behandling med SSRI (selektiv serotonin reopptakshemmer)
Habit Reversal Training (HRT)
Kognitiv terapi med eksponering og responsprevensjon
000015bb4be3b494a6
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30
Du er fastlege for en 16 årig gutt som siste 2 mndr har trukket seg tilbake fra sosiale aktiviteter. De
siste ukene har han sluttet helt å gå på skolen, bruker mye tid på pc, har snudd døgnet og vist sterke
angstreaksjoner ved press. Han virker ustelt, gir lite blikk-kontakt og gir svært diffuse svar på dine
spørsmål. Han viser lite glede, sier han har mange virtuelle venner, og det er viktigere å ha kontakt
med dem enn å gå på skolen.
Hva vil du prioritere av tiltak som førstevalg?
A
B
C
D

Henvise til barne- og ungdomspsykiatri for utredning
Starte behandling med Fluoxetin (selektiv serotonin reopptakshemmer) og tilby hyppige kontroller
Starte behandling med Melatonin og tilby hyppige kontroller
Informere om at dette ikke er uvanlig, gi råd om søvnhygiene og tilby hyppige kontroller
000015bb4be3b494a6

31
Du er fastlege for gutt, 10 år, som mobber andre barn. Han blir lett sint, kommer ofte i slåsskamp, og
skylder på at det var de andre som startet. I det siste har han stjålet penger fra medelever.
Er det sannsynlig at han har en atferdsforstyrrelse?
A
B
C
D

Nei, fordi hans atferd ikke er unormal i denne alderen
Ja, fordi han har en aggressiv og regelbrytende atferd
Nei, slik atferd er ofte en reaksjon på selv å bli mobbet
Ja, fordi han ikke ser sitt eget bidrag i situasjonen
000015bb4be3b494a6

32
Mann 33 år kommer på ditt fastlegekontor. Han ønsker sjukmelding. Under samtalen kommer det frem
at han er enslig, bor i egen leilighet, jobber som lastebilsjåfør og at han har vært tiltagende plaget med
stress og dårlig søvn siste halve året. Han setter sine plager i sammenheng med at han for ca 10
måneder siden var innblandet i en bilulykke der han og en medpassasjer ble alvorlig skadet, fikk selv
hjernerystelse og lårbeinsbrudd. Plages med at han ser ulykken for seg. Erkjenner at det siste tiden
har blitt for mye alkohol, sier han drikker om kveldene for å få sove.
Hvilke diagnose er mest sannsynlig?
A
B
C
D

Alkoholmisbruk/alkoholavhengighet
Posttraumatisk stresslidelse (PTSD)
Senskader etter hodetraume
Primær søvnlidelse
000015bb4be3b494a6

33
En 23 år gammel mann er bragt til deg som travel legevaktslege av politiet. Han "sjanglet" rundt i byen
og kan ikke redegjøre for hvem han er, tid og sted eller hvor han bor. Han har slått etter folk og skal
også ha sparket etter en politimann. Politiet har gjort en promillekontroll som viser 0,00 og de mener
han ikke virker somatisk syk. Politiet lurer på om de skal kjøre ham rett på psykiatrisk akuttmottak.
Hva bør du gjøre i denne situasjonen?
A
B
C
D

Be politiet vente til du får gjort en skikkelig klinisk undersøkelse av ham.
Ta utvidet blodprøve før politiet setter ham i arresten, be politiet ta kontakt hvis han ikke er bedre i
morgen.
Be politiet kjøre ham til medisinsk akuttmottak da dette sannsynligvis er et delir.
Skrive innleggelsesskriv for tvungen observasjon og sender med politiet til psykiatrisk
akuttmottak.
000015bb4be3b494a6
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34
En 31 år gammel kvinne oppsøker fastlegen med smerter i muskulatur og virker sliten. Hun trener
styrke og kondisjon minst 5 dager i uka, og får dårlig samvittighet dersom hun ikke makter å
gjennomføre treningen. Hun lever regelmessig og spiser sunt, er forsiktig med fett og karbohydrater.
Forteller at hun av og til kaster opp når hun ynes hun har spist for mye, spesielt søtsaker. Angir ingen
depressive symptomer. Bruker p-piller, har fortsatt blødninger, men sparsomme. Ved undersøkelsen er
det normal organstatus, men hun er mager. Vekt tilsvarende BMI 19,5.
Hva er den mest sannsynlige diagnosen?
A
B
C
D

Anorexia nervosa
Atypisk Anorexia nervosa
Bulimia Nervosa
Uspesifisert spiseforstyrrelse
000015bb4be3b494a6
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Har psykofarmaka noe plass i behandling av spiseforstyrrelser?
A
B
C
D

Medikamenter har ingen plass i behandlingen av spiseforstyrrelser
Både antidepressiva og antipsykotika kan ha god effekt på symptomer ved spiseforstyrrelse men
skal aldri gis som eneste behandling
Psykofarmaka som har vektøkning som bivirkning kan redusere undervekt ved anorexia
nervosa men skal aldri gis som eneste behandling
Antipsykotisk medisin kan ha effekt på kroppsvrangforestillinger men skal aldri gis som eneste
behandling
000015bb4be3b494a6

36
Hva menes vanligvis med somatisering?
A
B
C
D

Somatiske symptomer som skyldes ubevisste reaksjoner på mellomenneskelige konflikter
Frykt for at man har en alvorlig somatisk sykdom selv om gjentatte undersøkelser ikke påviser
tegn til sykdom
Somatiske symptomer hvor somatiske forklaringer ikke kan påvises eller ikke står i forhold til
plagene
Somatiske symptomer som overdrives for å oppnå sekundærgevinster
000015bb4be3b494a6

37
Pasienten er en 25 år gammel kvinne som kommer til fastlegen og ber om hjelp. Det kommer fram at
hun ble utsatt for omsorgssvikt og seksuelle overgrep i oppveksten, uten at hun vil utdype dette
nærmere. Hun beskriver at hun ofte skader seg selv og har kontinuerlige tanker om å ta livet sitt. Hun
har tatt flere overdoser med medisiner i suicidal hensikt den siste måneden. Hun har kommet i store
økonomiske problemer på grunn av impulskjøp. Hun beskriver hyppig festing der hun blir med ukjente
menn hjem, der hun også har pådratt seg kjønnsykdommer, samt blitt utsatt for voldtekt. Hun har også
ofte raserianfall, spesielt når hun blir kritisert. De forholdene hun har hatt, har vært intense, men
kortvarige, selv om hun har gjort desperate forsøk på ikke å bli forlatt. Hun tør ikke å være alene, da
hun er redd for å føle seg tom og får lyst til å ta livet sitt. Det kommer fram at hun ikke har fått
behandling tidligere.
Hvilket av de nedenforstående tiltak er mest riktig på det nåværende tildspunkt?
A
B
C
D

Oppfølgning av psykiatrisk sykepleier i kommunen
Antidepressiv medikasjon
EMDR (Eye movement desensitization and reprocessing)
Henvisning til dialektisk atferdsterapi
000015bb4be3b494a6
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38
En mann på 59 år har hatt diffuse smerter i mage, rygg og hode i 2 år uten at man finner somatisk
årsak. Han hadde magesår for to år siden som ble vellykket behandlet. Han har lette depressive
symptomer og mistrives på jobb. Han mener at smertene betyr at han er fysisk utslitt slik at han ikke
kan jobbe og trenger uføretrygd.
Hvilken terapeutisk tilnærming bør han møtes med?
A
B
C
D

Avtal med pasienten hvilken utredning som skal gjøre for at han vil akseptere at det ikke
foreligger somatisk årsak
Legg vekt på forståelige og normale sider ved pasientens reaksjon og motiver ham til psykoterapi
I mangel av dokumentert effektiv psykoterapi anbefales en støttende og optimistisk holdning
Vær tydelig og klar slik at pasienten kan bli overbevist om at smertene ikke har somatisk årsak
000015bb4be3b494a6

39
Mann, 24 år, medisinerstudent, kommer til deg på legekontoret. Han forteller at han siste tre uker har
hatt fire forferdelige anfall med svimmelhet, vondt i brystet, hjertebank, svette og kvalme. Det verste
anfallet varte ca 30 min. I frykt for anfallene har han stort sett holdt seg hjemme etter studiedagen,
holdt seg unna fysisk aktivitet. Han er for tiden midt i eksamensperiode. Begge hans bestefedre døde
av hjerteinfarkt i alderspennet 55-65 år, ellers ingen spesielle sykdommer i slekten.
Hva er mest sannsynlig diagnose?
A
B
C
D

Supraventrikulær tachykardi
Vasovagal respons (blodtrykksfall)
Panikklidelse
Angina pectoris
000015bb4be3b494a6

40
En 24 år gammel kvinnelig butikkmedarbeider med kjent schizofreni og flere tidligere innleggelser har i
følge samboeren fått begynnende tegn til psykose de siste ukene. Hun har fungert bra på jobb og sier
selv hun nå har seponert antipsykotika fordi hun planlegger å bli gravid. Hun har samboer, begge har
stabil inntekt og ikke kjent rusproblematikk.
Hvilket råd bør du gi til kvinnen?
A
B
C
D

Hun bør starte opp igjen med antipsykotisk medisin og få henvisning til psykiater for rådgivning.
Hun kan fortsette uten medisiner men settes opp til ukentlige kontroller for å se at hun ikke blir
dårligere.
Hun bør skifte over til en stemningsstabiliserende medisin
Hun bør starte med medisinen igjen og ikke planlegge å bli gravid før hun ser at hun kan være
uten medisn uten å bli psykotisk.
000015bb4be3b494a6

41
Hvordan behandles depresjon når det samtidig foreligger somatiseringssymptomer?
A
B
C
D

Somatiseringslidelse må behandles først
Trenger innsiktsorientert psykoterapi pga samtidig personlighetsforstyrrelse
Må unngå antidepressive medikamenter som har bivirkninger som ligner
somatiseringssymptomene
Behandles som annen depresjon
000015bb4be3b494a6

42
Bipolare lidelser behandles som regel med stemningsstabiliserende legemidler. Hvilke gir ofte kutane
bivirkninger?
A
B
C
D

Karbamazepin, lamotrigin og valproat
Valproat, karbamazepin og litium
Litium, valproat og lamotrigin
Karbamazepin, litium og lamotrigin
000015bb4be3b494a6
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43
Legemidlene olanzapin, haloperidol, valproat og quetiapin brukes alle ved psykiske sykdommer, men
de har noe forskjellige indikasjoner og forskjellig bivirkningsprofil.
Hvilket av disse midlene gir oftest ekstrapyramidale bivirkninger?
A
B
C
D

Haloperidol
Olanzapin
Quetiapin
Valproat
000015bb4be3b494a6

44
Hva er riktig om somatiseringslidelse og kjønnsforskjell?
A
B
C
D

Somatiseringslidelse er vanligere hos menn
Somatiseringslidelse er vanligere hos kvinner
Det varierer mellom forskjellige kulturer
Det er ingen kjønnsforskjell
000015bb4be3b494a6

45
En kvinne oppsøker deg som fastlege fordi hun er bekymret pga endret atferd for hennes mann. Hun
forteller at mannens far har bipolar lidelse og at en av søsknene tok suicid for mange år siden. Hun
forteller videre at mannen er mere aktiv enn vanlig, sover mindre og hører mindre på henne. Han går
på jobb. Hun tror det går bra men hun er redd for at naboer og kjente skal synes at mannen oppfører
seg rart. Hun har tatt det opp med mannen som har avvist at det er noe problemer og sier han har det
utmerket og ikke trenger noen hjelp.
Hvilket svar vil du gi til kvinnen?
A
B
C
D

Tilby at man ordner time ved Akutt ambulant team fra nærmeste DPS
Anbefale innleggelse i psykiatrisk sykehus for å hindre utvikling av mani
Tilby at mannen får time for undersøkelse og vurdere henvisning til utredning
Starte antidepressiv medisin pga stor fare for depresjon og suicidalitet etter mani
000015bb4be3b494a6

46
En kvinne på 55 år kommer til time hos fastlegen i november fordi hun føler seg sliten, er mindre
interessert i sosial kontakt enn ellers, sover mye, synes det er vanskelig å konsentrere seg om det
andre sier, har lite tiltak og går opp i vekt. Sier etter hvert også at ektefellen ikke er fornøyd med
samlivet. Hun har hatt det slik i flere perioder tidligere og får skyldfølelse og dårlig selvtillit av å ha det
slik.
Hvilket tiltak vil mest sannsynlig være til hjelp for henne?
A
B
C
D

Antidepressiv medikasjon med noradrenerg og dopaminerg effekt
Lysbehandling med 10000 lux 30 minutter hver morgen
Økt fysisk aktivitet med intervalltrening og kognitiv terapi
Somatisk utredning for stoffskifte, vitaminstatus og jernmangel
000015bb4be3b494a6

47
Foreligger det ved kronisk senelidelser en inflammasjon som bør behandles med
inflammasjonsdempende medikamenter?
A
B
C
D

Ja, det er spesielt inflammasjon tidlig i forløpet slik at det er viktig med tidlig start av
inflammasjonsdempende medikamenter.
På grunn av de langvarige plagene disse pasientene har er det indikasjon for langvarig bruk av
inflammasjonsdempende medikamenter.
Det foreligger ikke inflammasjon verken i tidlig eller sen fase, og det er ikke indisert med
inflammasjonsdempende medikamenter.
Ja, det foreligger en uttalt inflammasjon som bør behandles med inflammasjonsdempende
medikamenter.
000015bb4be3b494a6
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48
Ved kroniske senelidelser (tendinopatier) er det skissert en rekke behandlingsalternativer med
varierende kvalitet på dokumentasjon av effekt.
Hva bør være førstevalg ved behandling av kroniske senelidelser, som for eksempel hopperkne?
A
B
C
D

Veiledet opptrening i regi av kompetent fysioterapeut.
Behandling med ultralyd.
Direkte kirurgisk behandling i regi av kompetent ortoped
Massasje kombinert med hvile og akupunktur.
000015bb4be3b494a6

49
En 25 år gammel mann kommer på dit legekontor. Du ser at han mangler langfinger på begge hender.
Hva er den mest sannsynlige årsaken for dette?
A
B
C
D

Longitudinell dysmeli av typen Phocomeli
Longitudinell dysmeli av typen ulnar aplasi
Longitudinell dysmeli av typen radial aplasi
Longitudinell dysmeli av typen sentral aplasi
000015bb4be3b494a6

50
En 20 år gammel kvinne har falt under skikjøring og kommer til undersøkelse på skaden. Det er
hevelse over håndledd. Røntgen sidebilde viser en dislokert fraktur i radius med frakturlinjen på skrå
fra volar side proksimalt og inn mot radius leddflaten distalt.
Hvilken type fraktur er dette og hva er den beste behandlingen?
A
B
C
D

Sjåfør type fraktur som trenger operativ behandling
Volar Barton’s fraktur som trenger operativ behandling
Smith’s fraktur som trenger operativ behandling.
Smith’s fraktur som trenger reponering og gips behandling.
000015bb4be3b494a6

51
En 18 år gammel gutt faller på ski og får smerter i høyre tommel. Røntgenbilde som viser fraktur i
basis av første metacarp som er ut av stilling der et lite fragment ulnart er på plass men resten av
metacarpen er dislokert proksimalt. Det er derfor stepp i leddflaten.
Hva kalles en slik fraktur og hvordan behandles den?
A
B
C
D

Bennett’s fraktur, operativ behandling.
Ski tommel, behandles med operasjon og siden gips.
Ski tommel, reponeres lukket på skaden og fikseres med gips.
Rolando fraktur, operativ behandling.
000015bb4be3b494a6

52
Det foreligger brudd i en ankel med stor feilstilling. Du ser at huden er truet.
Hva er det viktigste du kan gjøre?
A
B
C
D

Å gipse med god foring for å unngå ytterligere feilstilling.
Gi smertestillende, grovreponere bruddet og deretter legge gips.
Legge stram bandasje for å komprimere bløtdelene og forhindre blødning.
Gi lokalbedøvelse og ta et røntgenbilde.
000015bb4be3b494a6
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53
En 60 år gammel mann kommer in til legekontoret ditt og viser frem sin høyre hånd. Fjerde finger er
fiksert i 45 graders fleksjon i mcp (metacarpo-phalangeal) leddet. Han forteller at det startet for et år
siden med at fingeren låste seg. Han kunne strekke den ut med hjelp av den andre hånda. Men nå har
den blitt mer og mer fast i denne stillingen. Det er ingen strengdannelse i håndflaten.
Hva er den mest sannsynlige diagnosen?
A
B
C
D

Seinvirkning etter skade med stiv metacarpo- phalangeal ledd.
Triggerfinger
Dupuytren’s kontraktur
Revmatoid artritt med synovitt rundt fleksorsener i seneskjeden.
000015bb4be3b494a6

54
Ved undersøkelse av multitraumatisert pasient vil det være behov for ortopedisk undersøkelse.
Når bør denne undersøkelsen foregå?
A
B
C
D

Undersøkelsen kan ofte utsettes til pasienten har vært stabilisert ett døgn på intensiven
Som primærundersøkelse («primary survey») fordi det er viktig å ta rede på om pasienten har
store ekstremitetsblødninger.
Som sekundærundersøkelse («secondary survey») umiddelbart etter at pasienten er stabilisert/
ABCD er frikjent.
Som primærundersøkelse («primary survey») fordi det er viktig å unngå nerveskader.
000015bb4be3b494a6

55
Den dødelige triaden («lethal triade») hos multitraumatiserte pasienter består av
A
B
C
D

Benbrudd – hjerteinfarkt - dehydrering
Hypothermi – acidose – koagulopati
Hodeskade – høy kreatinin – lav albumin
Hyperkoagulabilitet – hyperthermi – metabolsk alkalose
000015bb4be3b494a6

56
Du går visitt på ortopedisk traumeseksjon. Morgenen etter en operasjon for en tibia skaftfractur finner
du en pasient med store smerter i leggen. Leggen er øm og hard, huden rosa. Det er god puls i arteria
dorsalis pedis og tibialis posterior, men det er smerter i leggen ved forsøk på ekstensjon av foten samt
parestesier i mellomrommet mellom 1. og 2. tå.
Hva er den mest sannsynlige årsaken?
A
B
C
D

Osteosyntesen har sviktet/bruddet har gått opp.
Kompartmentsyndrom
Akutt okklusjon av arterier
Pasienten har fått for lite smertestillende
000015bb4be3b494a6

57
Du er fastlege for en 63 år gammel kvinne som i dag har vært til konsultasjon hos deg for å kontrollere
blodtrykket sitt. Idet hun skal til å gå, viser hun deg en hudforandring på magen som hun er bekymret
for. Hun kan ikke angi hvor lenge den har vært der, men hun syns at den klør litt. Du tar en kikk, og en
hudforandring som vist på bildet under.
Hva er mest sannsynlig diagnose?
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A
B
C
D

Benign melanocytt nevus
Basalcellecarcinom
Aktinsk keratose
Seborroisk keratose
000015bb4be3b494a6

58
Du har legevakt og får besøk av et foreldrepar med en gutt på 2 år. Gutten vil ikke spise. I munnen, i
håndflater og fotsåler ser du vesikler med omgivende erytem. Han er ellers i relativt fin form.
Hva er mest sannsynlig diagnose?
A
B
C
D

Primærinfeksjon herpes simplex
Hånd-, fot- og munnsykdom
Varicella
Eczema herpeticum
000015bb4be3b494a6
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59
47 år gammel kvinne oppsøker deg i almenpraksis. Hun har de siste 3 årene vært plaget med et rødt
utslett i ansiktet. Hun forklarer at utslettet er konstant med varierende grad av rødhet, gjerne verre om
sommeren, og med tidvise innslag av kviseliknende forandringer. Hun opplyser at hun har forsøkt
kortisonkremen, Locoid (gruppe II steroid), som du foreskrev sist, men den virket kun første dager og
hun ble verre av sitt utslett etter kuren. Nevner på tampen av konsultasjonen at hun tror hun har fått
pollenallergi da hun i flere uker har vært rød på høyre øye.
Du undersøker pasienten og ser moderat erythem lokalisert på kinn, hake og nese. Spredte
erythematøse papler og pustler på kinn, og noen telangektasier på nese, men ingen comedoner.
Øyne: Lett grad av konjunktivalt erythem høyre øye.
Hvilken diagnose er mest sannsynlig?
A
B
C
D

Seborreisk dermatitt
Rosacea
Acne vulgaris
Perioral dermatitt
000015bb4be3b494a6

60
Du jobber som fastlege. En kvinne på 20 år har hatt gjentatte episoder med utslett genitalt. Kan klø i
starten og blir etter hvert smertefullt med varighet noen dager. Hun har sett små overfladiske sår. Er nå
symptomfri, og det er ca en måned siden sist utbrudd. Hun tror selv det er herpes. Ellers er hun frisk,
og har ikke hatt symptomer på andre kjønnssykdommer.
Hva bør gjøres for å komme nærmere en diagnose?
A
B
C
D

Be henne komme tilbake ved utbrudd for å ta PCR for Herpes Simplex virus
Ta soppdyrkning og PCR for Herpes Simplex virus
Ta cytologi fra cervix for å se om viruset har gitt celleforandringer
Ta serologi for Herpes Simplex virus
000015bb4be3b494a6

61
En tidligere stort sett frisk mann på 35 år oppsøker sin fastlege i Trondheim og er fortvilet grunnet akutt
forverring av psoriasis vulgaris. Han har hatt hudsykdommen siden barneårene. Symptomene har så
langt vært milde og han har holdt plagene greit under kontroll med ulike typer topikale steroider som
han har fått utskrevet av sin fastlege. Nå har han hatt en stressende periode på jobben, har sovet
dårlig flere netter og hudsymptomene har økt på. Han virker frustrert og gir klart uttrykk for at han
opplever at kortisonkremene ikke virker lenger. Ved klinisk undersøkelse av huden har han klassiske
psoriasis-elementer på strekkesidene av ekstremitetene, i hodebunn og på trunkus. Du ser ingen
pustler. Pittingforandringer av negler. Ingen artritt. PASI-score 8.
Hvilket behandlingstiltak er det mest riktig å iverksette nå?
A
B
C
D

Ny resept på kortisonkrem og samtidig oppstart med methotrexat per os.
Ny resept på kortisonkrem og henvisning til vurdering oppstart lysbehandling
Ny resept på kortisonkrem og samtidig resept på kortison per os.
Ny resept på topikalt kombipreparat vitamin D-analog/steroid
000015bb4be3b494a6

62
Hva er den viktigste behandlingen av venøse leggsår?
A
B
C
D

Hyppig curettering av fibrin i såret
Gode kompresser som absorberer mye væske
Hyppige antibiotikakurer
Kompresjonsbehandling
000015bb4be3b494a6
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63
En 9 mnd gammel jente blir av sine foreldre tatt med til deg som fastlege. De er bekymrede for en rød
kul lokalisert baktil venstre skulder. Lesjonen var ikke tilstede ved fødsel, men dukket opp ved 5-6
ukers alder. Den vokste gradvis første månedene, men har kanskje blitt litt flatere de siste ukene. Den
er rød/lilla og buker utover noe. Mor har ikke lagt merke til at jenta er plaget av hudforandringen. Jenta
ble født i uke 38 med fødselsvekt 2900 gram. Spiser og drikker godt, og følger normal utvikling.
Du undersøker hudforandringen og finner en 2 cm rund, velavgrenset og bløt tumor med dyp rød farge
uten epidermale forandringer. Den hever seg 1 cm over hudoverflaten.
Hva er den mest sannsynlige diagnosen?
A
B
C
D

Cavernøst/Infantilt hemangiom («Jordbærflekk»)
Amelanotisk malignt melanom
Kaposi sarkom
Naevus flammeus («Port Wine Stain»)
000015bb4be3b494a6

64
Mann, 25 år, tidligere vesentlig frisk. Er student ved NTNU, men har sommerjobb som avløser på
gårdsbruk. Oppsøker sin fastlege grunnet 1-2 ukers sykehistorie med raskt voksende annulære
lesjoner på trunkus med sentral oppklaring og lett skjellende i periferien. Skarpt avgrenset mot
omliggende hud. Ingen øvrige hudforandringer. Ingen negleforandringer eller slimhinneforandringer.
Hva er mest hensiktsmessig å gjøre nå?

A
B
C
D

Ta hudavskrap som sendes til mikroskopi og dyrkning med tanke på sopp
Rekvirere blodprøve for å utelukke allmenfarlig infeksjonssykdom
Behandle med systemiske steroider
Behandle med topikale steroider
000015bb4be3b494a6
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65
Anders på 33 år tråkket i et hull mens han var på joggetur i Bymarka. Sterke smerter i hele ankelen
gjorde at han måtte hentes av ambulansetjenesten som kjørte ham videre til sykehuset. Her ble han
innlagt med fraktur i laterale malleol og operert med kompresjonsskrue og plate samme ettermiddag.
Hva ønsket man å oppnå med denne behandlingen?
A
B
C
D

Absolutt stabilitet og dermed primær bruddtilheling
Absolutt stabilitet og dermed sekundær bruddtilheling
Relativ stabilitet og dermed sekundær bruddtilheling
Relativ stabilitet og dermed primær bruddtilheling
000015bb4be3b494a6

66
Kenneth brøyt håndbak med en kompis, hørte et smell og kjente en akutt innsettende smerte i
overarmen. Du er legevaktslege og mistenker etter klinisk undersøkelse at han har en fraktur i
humerus. Videre finner du manglende sensibilitet dorsalt mellom tommel og pekefinger og han klarer
ikke å ekstendere håndleddet. Hvilken skade bortsett fra frakturen mistenker du?
A
B
C
D

Skade av den dorsale grenen av nervus ulnaris
Skade av nervus medianus og muskel/seneruptur dorsalt i underarmen
Skade av nervus axillaris
Skade av nervus radialis
000015bb4be3b494a6

67
En 74 år gammel kvinne kommer gående til fastlegen i følge med sin mann. Hun føler seg dårlig ,
trenger hjelp med å komme seg opp av stolen på venteværelset og må ha hjelp til å få av seg jakken .
Hun forklarer seg greit, men klager over hodepine og dobbeltsyn.
Hvilken diagnose er mest sannsynlig ?
A
B
C
D

Encephalitt
Temporalis arteritt (TA)
Apopleksi
Polymyalgia Rheumatika (PMR)
000015bb4be3b494a6

68
En 20 år gammel kvinne kommer til deg på legekontoret. Hun har de siste ukene begynt å få vondt i
flere fingerledd, og har følt seg litt mer trett. Hun er i full jobb på REMA 1000. Hun trives godt i jobben,
men er begynt å bli litt bekymret. Hun klager over smerter til MCP-2 og MCP 3 ve side samt MCP-3 og
PIP-3 høyre side.
Ved klinisk undersøkelse er hun øm i disse leddene men du finner ingen sikre hevelser. Hun har lett
redusert kraft, men ingen problemer med å knytte hendene. Blodprøver viser sterk positiv anti-CCP
(ACPA), negativ Revmatoid faktor IgM og negativ ANA.
Hvordan håndteres denne situasjonen på riktigst måte videre?
A
B
C
D

Gi henne prednisolon og be henne ta kontakt igjen dersom hun får hevelse i ett eller flere ledd.
Henvis henne til revmatolog og be om revmatologisk vurdering og prioritering.
Se det an og be henne ta kontakt igjen dersom hun får hevelse i ett eller flere ledd.
Gi henne NSAID og be henne ta kontakt igjen dersom hun får hevelse i ett eller flere ledd.
000015bb4be3b494a6

69
Ved revmatoid artritt er det ikke bare leddene som blir ødelagte som en konsekvens av den
inflammatoriske sykdommen. Sykdommen kan også føre til det vi kaller for ekstraartikulære
manifestasjoner og sykdom i andre organer enn ledd.
Hvilke ekstraartikulære manifestasjoner er de hyppigste?
A
B
C
D

Lymfom og polynevropati
Skleritt og vaskulitt
Amyloidose og lungefibrose
Kardiovaskulær sykdom og sekundær Sjögrens syndrom
000015bb4be3b494a6
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70
Som fastlege får du besøk av ei 24 år gammel kvinne som plages med nakke- og skuldersmerter. Hun
har hatt fysioterapi uten vesentlig bedring. Hun røyker ikke og har BMI 31. Ved klinisk undersøkelse
synes du brystene er store, og det er erythem og små erosjoner under brystene.
Hvilket av følgende utfall er mest korrekt håndtering av situasjonen?
A
B
C

Pasienten har betydelige plager som resultat av sine store bryst, og bør tilbys brystreduksjon
Vektreduksjon må forsøkes først, og vil med stor sannsynlighet redusere hennes plager
Hun henvises til hudlege for vurdering av sårene under brystene. Når disse er helede bør hun
tilbys brystreduksjon.
000015bb4be3b494a6

71
I hvilken av følgende situasjon(er) vil en kohort studie være et egnet studiedesign?
A
B
C
D

Undersøke variasjoner av kliniske manifestasjoner hos pasienter med en sykdom
Bestemme sensitiviteten og spesifisiteten til en diagnostisk metode
Identifisere pasientkarakteristika eller risikofaktorer som er assosiert med en sykdom eller et utfall
Undersøke grad av blinding eller maskering i en studiepopulasjon
000015bb4be3b494a6
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En kvinne som er gravid i 1. trimester kommer til ditt legekontor med symptomer på urinveisinfeksjon.
Urin stix viser 3+ på leukocytter. Du sender inn urinprøve til dyrkning.
Hvilket antibiotikum skal du velge i påvente av dyrkningssvar?
A
B
C
D

Pivmecillinam
Trimetoprim-Sulfa
Gentamicin
Ciprofloxacin
000015bb4be3b494a6

73
En 75 år gammel mann har prostatahyperplasi og kateteriserer seg selv for urin. Han legges inn med
feber, nedsatt bevissthet og hypotensjon (blodtrykk: 80/50).
Hvilke antibiotika skal du starte med hos denne pasienten?
A
B
C
D

Mecillinam i.v.
Trimetoprim-sulfa i.v.
Ampicillin og gentamicin i.v.
Kloxacillin og gentamicin i.v.
000015bb4be3b494a6

74
En mann på 25 år har vært i Kenya i én måned. Han brukte malariaprofylakse kun sporadisk. Nå
legges han inn med høy feber.
Hvilke prøver skal du ta først for å finne ut om malaria er årsaken til feberen?
A
B
C
D

Serumkreatinin og malaria-antigentest
Blodkultur og malaria PCR
Blodkultur og malaria-serologi
Blodutstryk og malaria-antigentest
000015bb4be3b494a6
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ACE-hemmere virker ved å hemme angiotensinkonverterende enzym. Dette fører til flere ulike effekter.
Hvilken effekt er viktigst med tanke på de nyrebivirkningene som denne legemiddelgruppen kan gi?
A
B
C
D

Dilatasjon av afferente arteriole
Økt perfusjonstrykk i glomeruli
Dilatasjon av efferente arteriole
Økt natriumreabsorpsjon
000015bb4be3b494a6
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Ved behandling med en angiotensin II-antagonist bør pasienten følges opp med laboratorieprøver.
Hvilke?
A
B
C
D

Kalium og hematologisk status (hemoglobin, leukocytter, trombocytter)
Kreatinin og leverprøver (ALAT og gamma-GT)
Kalium og kreatinin
Kalium og leverprøver (ALAT og gamma-GT)
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Ulike diuretika påvirker ulike ionekanaler og ionetransportører i nyrene. Hva er den viktigste
virkningsmekanismen for slyngediuretika (loop-diuretika) i nyrene?
A
B
C
D

Hemming av Na+/K+-ATP-asen i proksimale del av distale tubuli
Hemming av Na+/Cl- -kotransportøren i proksimale del av distale tubuli
Hemming av Na+/K+/Cl- -kotransportøren i den oppadstigende del av Henles sløyfe
Hemming av Na+/K+-ATP-asen i den oppadstigende del av Henles sløyfe
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Silje er en 40 år gammel frisk kvinne som hadde en søster som døde av cystisk fibrose 20 år gammel.
Søstrenes foreldre er friske.
Hva er sannsynligheten for at Silje er bærer av et cystisk fibrose allel?
A
B
C
D

Sannsynligheten er 3/4
Sannsynligheten er 1/4
Sannsynligheten er 2/3
Sannsynligheten er 1/2
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Et par ble foreldre til en liten pike med et immunsvikt syndrom. Fra før har de to friske barn. Paret ble
henvist til genetisk veiledning, med mistanke om diGeorge syndrom. En molekylærgenetisk test av en
blodprøve fra jenta, viste at hun hadde dette syndromet.
Hvilken test er det mest sannsynlig at ble benyttet?
A
B
C
D

Sangersekvensering
FISH analyse
PCR-basert analyse
Karyotyping
000015bb4be3b494a6
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I hvilken av disse situasjonene bør man ikke benytte ordinære kriterier basert på resultatet av HbA1canalyse for å stille diagnosen diabetes mellitus?
A
B
C
D

Ved bruk av p-piller
Når prøven er tatt ikke-fastende
Ved alder over 70 år
Hos gravide
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Ved tolking av resultater for kvantitative analyser kan kunnskap om analysenes totalvariasjon være
nyttig. Hva omfatter begrepet totalvariasjon for slike analyser?
A
B
C
D

Samlet tilfeldig preanalytisk og analytisk variasjon
Samlet tilfeldig innen-individ biologisk variasjon og preanalytisk variasjon
Samlet tilfeldig mellom-individ biologisk variasjon og analytisk variasjon
Samlet tilfeldig innen-individ biologisk variasjon og analytisk variasjon
000015bb4be3b494a6
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Hos en 85 år gammel kvinne innlagt i sykehjem er det tatt midstrømsprøve til urindyrkning på grunn av
symptomer på nedre urinveisinfeksjon.
Ved dyrkning finnes:
Klebsiella pneumoniae 105 CFU/ml
Enterococcus faecalis 103 CFU/ml
Hvordan vil du tolke dette funnet?
A
B
C
D

Signifikant bakteriuri med Klebsiella pneumoniae. Funn av to bakteriearter kan tale for
forurensning.
Siden de to påviste bakterieartene ikke tilhører gruppen primær urinveispatogene bakterier anses
funnet som forurensing.
Signifikant funn av Klebsiella pneumoniae og Enterocoocus faecalis.
Funnet må oppfattes som forurensing på gunn av vekst av flere bakteriearter.
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En art i bakterieslekten Staphylococcus kan lage et enterotoksin som fremkaller en akutt gastroenteritt
(matforgiftning).
Denne arten er:
A
B
C
D

Staphylococcus haemolyticus
Staphylococcus aureus
Staphylococcus salivarius
Staphylococcus simulans
000015bb4be3b494a6
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PSA er en blodprøve som er mye debattert i diagnostikken av prostatakreft. Hva er den viktigste
ulempen med PSA testen for å oppdage prostatakreft?
A
B
C
D

Det er vist at PSA screening ikke reduserer prostatakreftspesifikk overlevelse.
PSA er en dyr prøve men har høy spesificitet og høy sensitivitet og derfor har en høy kost-nytte
effekt.
PSA er ikke spesifikt for bl.a. agressive prostatakreft.
Det er vist at PSA screening øker total overlevelsen.
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Du er vikar på et legekontor og pasienten er en 40 år gammel kvinne som oppsøker deg på grunn av
smerter ved vannlating og makroskopisk hematuri. Hun forteller at det siste uken har kommet litt blod
ved hver vannlating. Hun har også hyppig og smertefull vannlating. I journalen ser du at hun flere
ganger tidligere har hatt urinveisinfeksjon som effektivt er behandlet med antibiotika. Hun har også
flere ganger tidligere sett blod i urinen ved infeksjon. Pas har aldri røkt, er ellers frisk. Hva gjør du?
A
B

C
D

Du henviser pasienten til UL(ultralyd) nyrer og cystoskopi siden hun har både makroskopisk
hematuri og urinvegsinfeksjon.Du sender inn urin til dyrkning og starter behandling med
antibiotika.
Du antar at pasienten har kronisk urinvegsinfeksjon noe som ofte gir blod i urinen. Du sender inn
urin til dyrkning og starter behandling med antibiotika mot urinvegspatogener. Du ber pasienten
levere ny prøve etter behandling for å påse at hematurien er borte.
Du henviser pasienten til 3 fase CT og cystoskopi siden hun har makroskopisk hematuri. Du
sender inn urin til dyrkning og starter behandling med antibiotika.
Du henviser pasietne til UL av urinveier og cystoskopi.Siden pasienten tidligere har hatt flere
infeksjoner antar du at det kan finnes resistente bakterier i urinen og du ønsker derfor
dyrkningssvar før du iverksetter behandling. Du ber pasienten om å drikke rikelig og avvente
dyrkningssvar. Du vil ringe pasienten når svar foreligger og skrive resept på riktig type antibiotika.
000015bb4be3b494a6
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Du har nylig overtatt som fastlege for en mann på 87 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 nå opp 3 ganger mot tidligere en gang. Du
undersøker pasienten og finner en forstørret prostata, tar også urin stix som viser 2+ på blod. Hva gjør
du videre med dette funnet?
A
B
C
D

Du planlegger kontroll av urin 3 ganger med 3-4 ukers mellomrom og ved persisterende hematuri
henvisning for ny utredning med CT urinveier og cystoskopi.
Siden pasienten allerede er utredet for mikroskopisk hematuri anser du dette som tilstrekkelig
selv om det er noen år siden. Du mener vannlatingsplagene mest sannsynlig skyldes forstørret
prostata og du tilbyr medikamentell behandling.
Du anbefaler pasienten medikamentell behandling for vannlatingsplagene og avtaler kontroll etter
1 mnd med ny urin stix.
Siden han nå har symptomer fra urinveiene henviser du pasienten på ny til 3- fase CT og
cystoskopi ved urologisk poliklinikk.
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For å sikre diagnosen prostatakreft er man nødt til å ta biopsier via endetarmen. Dette utføres i
lokalbedøvelse på urologisk poliklinikk. Hvilket utsagn er riktig om denne prosedyren?
A
B
C
D

Man tar rutinemessige 20 systematiske biopsier for å sikre at hele prostata er nøyaktige
undersøkt.
Tumor i prostata kan for det meste ikke visualiseres på ultralyd.
Man tar rutinemessige kun en til tre vevsprøver mot område som man har palpert som
tumorsuspekt ved rektal palpasjon.
Prostata er meget mottstandsdyktige og profylaktisk antibiotika er ikke nødvendig.
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Mia, 4 år, kommer til fastlegen fordi foreldrene mener den ene pupillen hennes har fått en merkelig
form. Mia har ikke klaget over smerter. Hun har heller ingen øvrige symptomer. For 2 år siden fikk Mia
barneleddgikt, men sykdommen har vært i ro uten behandling det siste året. Hun skal til sin ordinære
leddgiktskontroll hos barnelege om 3 uker. Fastlegen finner bleke konjunktiva uten puss. Venstre
pupille er rund og reagerer normalt på lys, mens den høyre pupillen har trekantform, noe som blir
tydeligere i dempet belysning.
Hva bør legen gjøre?
A
B
C
D

Henvise Mia til en MR av cerebrum og orbita
Be mor ta dette opp med barnelegen om 3 uker
Ringe barneavdelingen og be om framskyndet time
Henvise Mia som øyeblikkelig hjelp til øyelege
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Ole er ½ år gammel og har hatt eksem siden 2 måneders alder. Han ble ammet frem til 2 ukers alder,
deretter fått morsmelk erstatning. Grøt ble gradvis introdusert fra 4 måneders alder og medførte
eksem-forverring. Han klør mye i huden, og han har periodevis magesmerter og gulper. Mor og Ole
kommer til ditt legekontor og ønsker hjelp. Mor forteller at hun har smurt ham med fuktighets krem. Du
undersøker barnet og finner større områder med atopisk eksem i ansikt, hodebunn, på overkropp og
ekstremiteter.
Hva gjør du deretter? (Angi det mest optimale svaralternativ)
A
B
C
D

Mistenker matvare-allergi som årsak, utreder med allergi-blodprøver før ny kontroll
Mistenker matvare-allergi som årsak og anbefaler diett uten hvete i 4 uker før ny kontroll
Lager en smøreplan som inkluderer kortisonkrem, samt utreder med allergi-blodprøver
Lager en smøreplan for hans eksem som inkluderer fuktighetskrem og kortisonkrem
000015bb4be3b494a6
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Epilepsi hos barn og ungdom forekommer hos ca 0,5-1%. Hvor stor andel av disse har god prognose
og blir anfallsfrie med eller uten behandling?
A
B
C
D

En tredjedel
< 10%
> 90%
To tredjedeler
000015bb4be3b494a6
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Når anbefales antibiotikabehandling til barn med mellomørebetennelse i Norge?
A
B
C
D

Alle barn med dobbeltsidig mellomørebetennelse
Alle barn yngre enn 24 måneder med otitts media
Barn med >2 otitter siste år og ny otitt
Alle barn yngre enn 12 måneder med otitis media
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Du undersøker en 4 år gammel gutt som tidligere har vært operert for Meckels divertikkel, men som
ellers har vært frisk. Han har nå vært syk i 2 dager med mavesmerter, diaré og oppkast. Ingen andre i
familien eller omgivelsene for øvrig har vært syke. Ved undersøkelse er gutten slapp og har
temperatur 39,3 grader. Han motsetter seg undersøkelse, men du finner at abdomen er lett utspilt og
virker trykkøm over det hele. Hva mistenker du er den mest sannsynlige diagnosen?
A
B
C
D

Akutt appendicitt
Adheranseileus
Akutt gastroenteritt
Invaginasjon
000015bb4be3b494a6
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Det anbefales å gi ekstra mat til nyfødte barn som lysbehandles på grunn av hyperbilirubinemi, hva er
årsaken til dette?
A
B
C
D

Reduserer opptak av konjugert bilirubin fra tarmen.
Kompenserer for økt væsketap ved lysbehandling.
Øker utskillelse av bilirubin via galleveier.
Kompenserer for økt kaloribehov ved lysbehandling.
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Foreldrene til en 12 måneder gammel gutt er bekymret da de opplever at han ikke har utviklet seg
særlig mye motorisk de siste månedene. Han sitter stødig, men kan ikke komme til sittende selv. Han
kan ikke krabbe. Små ting plukker han fint med begge hendene med bruk av pinsettgrep og han lager
masse forskjellige lyder og sier ma-ma til moren. Det er vanskelig å undersøke ham nøye da han er
skeptisk til deg, men han blir oppmerksom når mammaen sier navnet hans. Du klarer ikke å få fram
noen senereflekser.
Hva er den mest sannsynlige diagnosen?
A
B
C
D

Cerebral parese
Psykisk utviklingshemming
Autisme
Nevromuskulær sykdom
000015bb4be3b494a6
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En 3 år gammel tidligere frisk gutt utvikler perifere ødemer, hyppig vannlating og slapphet i løpet av en
2 ukers periode. Innleggelsesdagen har han temperatur 37.5°C. Det gjøres følgende undersøkelser:
BT 100/60 (90% pers. for normalt BT: <105/70)
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ref.
CRP

6 mg/l

<5 mg/l

Hb

10,5 g/l

10,5 - 13,5 g/dl

109/l

4,0 - 14,0 x 109/l

Hvite

12,3 x

Trombocytter

265 x 109/L

150 - 400 x 109/L

Kreatinin

40 µmol/l

11 - 41 µmol/l

LD

345 U/l

240 - 500 U/l

Haptoglobin

0,7 g/l

0,4 - 1,9 g/l

Albumin

15 g/l

35 - 48 g/l

AST (antistreptolysin)

200 (lav)

ikke målbar

Urin stiks

+4 protein
negativ hvite
+1 røde

negativ
negativ
negativ

Urin mikroskopi

0 hvite blodlegemer per synsfelt 0-5
5-10 røde blodlegemer per
0-5
synsfelt
Enkelte hyaline sylindre

Urin dyrking

Negativ

Urinen er lys og klar

Hva er den mest sannsynlige diagnosen?
A
B
C

Nefrotisk syndrom
Hemolytisk uremisk syndrom (HUS)
Nefritisk syndrom (akutt nefritt)
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Kari er en tidligere frisk 2 år gammel jente. Plutselig oppdaget foreldrene at hun begynte å rykke i
høyre side av kroppen og deretter i hele kroppen. Dette varte i cirka 2 minutt, hun var i den perioden
ikke kontaktbar. Når du som legevakt kommer hjem til familien etter cirka 15 minutt er hun sløv, men
våken, beveger alle kroppsdelene, er noe irritabel og liker ikke å bli undersøkt. Temperaturen er da
38,9 grader.
Hvilken av de følgende kombinasjoner passer best med typiske (enkle) feberkrampeanfall?
A
B
C

Hennes temperatur, alder og irritabiliteten
Hennes alder, anfallsbeskrivelsen og irritabiliteten
Hennes temperatur, anfallsbeskrivelsen og irritabiliteten

D

Hennes temperatur, alder og anfallsbeskrivelsen
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Foreldrene til en 3 år gammel jente er bekymret fordi de opplever at hun prater mye mindre enn
jevnaldrende. Hun kan springe og klatrer uten problemer opp og ned av en stol. Hun tar småting fra
gulvet med begge hender. Du hører ingen ord og det er vanskelig å fange hennes oppmerksomhet.
Hun ser ikke på foreldrene når de sier navnet hennes. Du syns også at det er vanskelig å få blikkkontakt med henne. En av lekene som lager lyder er hun meget fasinert av.
Hva er den mest sannsynlige diagnosen?
A
B
C
D

Cerebral parese
Psykisk utviklingshemming
Nevromuskulær sykdom
Autisme
000015bb4be3b494a6
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Her ser du bilde av perifert blodutstryk fra tre forskjellige personer (barn). Hvilken kombinasjon av
tilstander/sykdommer er mest korrekt?

A
B
C
D

talassemi, normalt blodutstryk, jernmangelanemi
hereditær sfærocytose, sigdcelleanemi, jernmangelanemi
jernmangelanemi, hereditær sfærocytose, talassemi
sigdcelleanemi, talassemi, normalt blodutstryk
000015bb4be3b494a6
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Trykk-natriurese er sentralt i nyrenes regulering av blodtrykket.
Trykk-natriurese innebærer at
A
B
C
D

Natrium-ekskresjonen synker når blodtrykket synker
Natrium-ekskresjonen øker når blodtrykket synker
Natrium-ekskresjonen synker når blodtrykket øker
Natrium-ekskresjonen øker når blodtrykket øker
000015bb4be3b494a6
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Arne Margido (64 år) har blitt behandlet for høyt blodtrykk i 30 år. Han hadde et fremreveggsinfarkt
(FVI) for 20 år siden og ble da Aorta-Coronar-Bypass (ACB) operert. Han har også hatt flere Non-STelevasjons hjerteinfarkt (NSTEMI) etter dette og gjennomgått 2 Percutaneous coronary intervention
(PCI) behandlinger. Han er også behandlet for claudicatio med perkutan transluminal angioplastikk
(PTA) for 1 år siden med vellykket resultat. Hans blodtrykk har vært godt regulert, han røyker ikke og
trener av og til.
På en rutinekontroll måles BT 200/64. Lab: Hb 15,4 g/dl (13,4-17,0 g/dl), kreatinin 85 µmol/L (60-105 µ
mol/L), eGFR> 60 ml/min/1,73m2 (normal), kolesterol 4,7mmol/L (3,9-7,8 mmol/L), blodsukker 5,1
mmol/L (4,2-6,3 mmol/L). Urin stix: negativ.
Medikamenter: Lisinopril 10 mg x 1 (ACE hemmer), Amlodipin 10 mg x 1 (kalsium blokker), Carvedilol
12,5 mg x 2 (alfa&beta blokker), Simvastatin 20 mg x 1 (statin), Albyl E 75 mg x 1 (acetylsalisyl syre)
Hva bør du gjøre?
A
B
C
D

Bestille CT angio av nyrearterier
Øke Lisinopril dosen og i tillegg starte med tiazid diuretikum 12,5 mg x 1.
Øke Lisinopril dosen til 20 mg x 1
Bestille 24 timers BT måling og ny kontroll om 1 uke.
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Karen (30) har nettopp fått diagnostisert hypertensjon av moderat grad (BT 175/100). Hun er noe
overvektig (BMI 29), hadde astma som barn, men er ellers frisk nå.
Hvordan vil du start behandling av denne pasienten?
A
B
C
D

Oppfordre til vekt reduksjon og starte dobbelbehandling med moderat dose Calcium blokker og
en liten dose hydroklortiazid
Oppfordre til vekt reduksjon og observere blodtrykks utviklingen over de kommende 6-9 mnd.
Oppfordre til vekt reduksjon og starte behandling med en liten dose hydroklortiazid
Oppfordre til vekt reduksjon og starte dobbelbehandling med moderate doser ACE hemmer og
Calcium blokker
000015bb4be3b494a6
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Hyperfosfatemi ansees som et alvorlig problem ved kronisk nyresvikt. Når og hvordan bør dette
behandles?
A
B
C
D

Hyperfosfatemi bør behandles med fosfat-binder og kalsium-tilskudd når eGFR faller under 30 ml/
min
Fosfatbinder medikamenter bør startes når eGFR faller under 15 ml/min
Reduksjon av fosfatholdig kost bør starte allerede ved eGFR 60 ml/min
Reduksjon av fosfatholdig kost bør starte allerede ved eGFR 60 ml/min og tilskudd av
fosfatbindere bør starte når s-fosfat stiger til over 1.7 (normalt 0.7-1.4 mmol/l)
000015bb4be3b494a6
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IgA-glomerulonefritt er den hyppigst forekommende glomerulære sykdommen, som i 30 - 40 % av
tilfellene progredierer til endestadium nyresvikt.
Hvilken av de følgende forhold er forbundet med økt sjanse for kronisk nyresvikt ved denne
nyresykdommen ?
A
B
C
D

Blodtrykk over 140/90 mmHg
Påvisning av forstørrede nyrer ved ultralysundersøkelse
Makroskopisk hematuri
Påvisning av leukocytter i urinen
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En 72 år gammel kvinne, som du er fastlege for, har nyoppstått atrieflimmer. Stoffskifteprøver: Fritt
tyroksin (FT4) 28 pmol/l (referanseområde 12,0 - 22,0 pmol/L) og thyreoideastimulerende hormon
(TSH) < 0.01 mIE/L (referanseområde 0,27 - 4,20 mIE/L). Anti-TPO og anti-TSH-reseptor antistoff
(TRAS)(engelsk: TRAB) er begge negative (dvs normale nivåer). Hun har ingen endokrin oftalmopati,
og det er ingen sikre (patologiske) palpasjonsfunn på halsen. Hvilken undersøkelse vil du bestille for å
avklare årsaken til pasientens hypertyreose?
A
B
C

Thyreoideascintigrafi med opptaksmåling
Ultralyd av glandula thyreoidea
CT med kontrast av glandula thyroidea
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En kvinne på 49 år har i løpet av det siste året merket en hevelse fortil på halsen og hun er engstelig
for at det er noe ondartet. Hun har det siste halvåret vært plaget med hetetokter. Hun oppsøker
fastlegen, som sier at hun har struma (eng: goiter), og at hun skal utredes med tanke på årsaken.
Hva innebærer det at fastlegen mener at hun har struma (engelsk: goiter)?
A
B
C
D

Det betyr at hun har en diffus forstørrelse av glandula thyroidea, uansett hva som er årsaken og
uansett om det er funksjonsforstyrrelser i kjertelen eller ikke.
Det betyr at hun har en ondartet knute i glandula thyroidea.
Det betyr at hun har autoimmun thyroideaaffeksjon med forstørrelse av glandula thyroidea.
Det betyr at hun har høyt stoffskifte.
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Du er fastlege for en mann på 55 år som har type 2 diabetes og bruker metformin 500 mg x 3. Han er
ikke optimalt regulert men kan ikke øke metformindosen pga gastrointestinale bivirkninger. Du vurderer
å gi tilleggsbehandling med enten en DPP-4-hemmer eller et sulfonylureapreparat. På hvilken måte
senker DPP-4 hemmere blodsukkeret hos personer med type 2 diabetes?
A
B
C

DPP-4-hemmere hemmer eller forsinker absorbsjonen av glukose fra tarm.
DPP-4-hemmere virker ved å hemme reabsorbsjonen av glukose i nyrene og øke
glukoseutskillelsen i urin.
DPP-4-hemmere virker via inkretinsystemet ved å hemme nedbrytning av aktivt inkretin.
000015bb4be3b494a6
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En 56 år gammel mann legges inn i sykehus for thoraxtraume i forbindelse med kollisjon. Det
fremkommer at han ikke har overholdt vikeplikten fra høyre. Han klager også over at han tidvis har
"ubehag" i øynene. Ved undersøkelse synes det som han har litt inskrenekt synsfelt lateralt på høyre
øye.
MR caput viser en stor velavgrenset homogen tumor i hypofyseregionen som vokser opp mot og tildels
løfter chiasma opticum. Hypofysestilken er kraftig deviert mot venstre hvor det også foreligger
sparsomt med normalt utseende hypofysevev.
Prøver viser subnormale morgenverdier for TSH, kortisol, FSH, LH og testosteron. IGF-1 er rett under
øvre referanseverdi for alder. Prolaktin er 3 ganger over øvre referanseverdi.
Hva er mest sannsynlige diagnose?
A
B
C
D

Stort ikke-funksjonelt makroprolaktinom som gir synsaffeksjon og hyperprolaktinemi.
En metastase fra ukjent primærtumor. Det medfører generell affeksjon av hypofysen med tendens
til partiell hypofysesvikt
Pasienten har akromegali
Stort ikke-funksjonelt hypofyseadenom som gir synsaffeksjon, tendens til partiell hypofysesvikt i
flere akser og hyperprolaktinemi grunnet avklemning av hypofysestilken.
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Hvorfor er risikoen for insulin-indusert hypoglykemi økt hos type 1 diabetes-pasienter som i tillegg har
Addison’s sykdom?
A
B
C
D

Fordi de har lavt nivå av aldosteron
Fordi de som regel er slanke
Fordi de har to autoimmune sykdommer
Fordi de har lavt kortisolnivå
000015bb4be3b494a6
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