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1
Rekkefølgen (1=høyest 3=lavest) på insidens i Norge av de gynekologiske kreftformene ca. ovarii
(ova), ca. corporis uteri (corp), ca. cervicis uteri (cerv)
A
B
C
D

1 ova 2 corp 3 cerv
1 corp 2 cerv 3 ova
1 cerv 2 ova 3 corp
1 corp 2 ova 3 cerv
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2
En kvinne på 44 år har født 4 barn. Hun hadde litt urinlekkasjeplager under de to siste
svangerskapene. Dette har gradvis blitt verre de siste to årene og gjør nå at hun ikke kan trene.
Hva er den viktigste undersøkelsen du som allmenlege gjør?
A
B
C
D

Gynekologisk undersøkelse
Cystoskopi
CT urinveier
Urin-stix
000015bb4bf67cab9e

3
Du er turnuslege i distrikt langt fra nærmeste sjukehus. En kvinne på 27 år kommer til deg med
sparsom vaginalblødning og litt ubehag i underlivet. Hun har født ett barn, hatt ett svangerskap utenfor
livmora for 5 år siden som hun ble behandlet konservativt for og hatt en tildigere provosert abort. Hun
hadde siste menstruasjon for 5 uker siden. Urin HCG er positiv. Ved gynekolgisk undersøkelse finner
du ingen tegn til vaginalblødning, uterus er noe rugge- og palpasjonsøm. Abdomen er ikke peritonealt
irritert.
Hva er det riktigst å gjøre videre?
A
B
C
D

Du ber henne komme tilbake om en uke eller før om smertene øker, og å ikke reise lengre unna.
Du måler serum HCG i dag og om 2 dager og anbefaler henne å ikke reise lengre bort.
Du sender henne til gynekologisk poliklinikk som øyeblikkelig hjelp, og avtaler at hun organiserer
transport selv.
Du sender henne med helikopter til nærmeste sykehus med gynekolgisk avdeling.
000015bb4bf67cab9e

4
Ei 20 år gammel kvinne kommer til deg som fastlege da hun ønsker prevensjon. Hun har tatt
medisinsk abort to ganger mens hun har stått på p-pille, og hun ønsker på ingen måte å få lagt inn
spiral.
Hva er det riktigste alternativet du kan foreslå?
A
B
C
D

P-stav
Postkoital prevensjon (nødprevensjon)
Kondom
P-ring
000015bb4bf67cab9e

5
En 45 år gammel kvinne kommer til deg i distriktsturnus, der det er 3 timer til nærmeste sykehus. Hun
klager over at hun ikke lenger har lyst til å ha sex med mannen sin. Dette er blitt et problem for
samlivet deres.
Hva er det mest riktige for deg å gjøre?
A
B
C
D

Anbefale Mirena (hormonspiral) og transdermalt østrogenplaster
Henvise henne til sexolog, anbefale at mannen også blir med
Anbefale lokal østrogenbehandling
Forklare at det er vanlig i denne aldersgruppen og at nærmeste sexolog er for langt unna til at du
kan henvise for dette
000015bb4bf67cab9e
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6
Hva brukes saltvannsinfusjonssonografi (SIS) til ved en gynekologisk undersøkelse?
A
B
C
D

For å framstille uteruskaviteten
For å framstille endometriose
For å teste om egglederne er åpne
For å unngå spredning ved mistanke om endometriecancer
000015bb4bf67cab9e

7
Viktigste målgruppe for HPV vaksinering er?
A
B
C
D

Jenter før seksuell debut
Kvinner etter konisering for grove celleforandringer i livmorhalsen
Kvinner som har blitt diagnostisert med livmorhalskreft i tidlig stadium
Unge kvinner etter lavgradig utslag på cytologisk prøve
000015bb4bf67cab9e

8
Du er fastlege for ei 52 år gammel kvinne som nylig har vært innlagt ved gynekologisk avdeling pga
akutte magesmerter. Du har fått tilsendt epikrise der det står at pasienten pga en stor, torquert
ovarialtumor fikk utført laparoskopisk bilateral salpingo-ooforektomi. Histologisvaret viser serøst
cystadenom uten atypi i venstre ovarium. Cytologisk undersøkelse av skyllevæske fra peritoneum
viser mesotheliale celler. Pasienten kontakter deg og spør om prøvesvar og videre plan for behandling.
Hun er i fin form og har ingen plager etter inngrepet. Du informerer om prøvesvaret.
Hva er det riktigst at du gjør nå?
A
B
C
D

Henviser henne til staging-operasjon ved gynekologisk kreftavdeling og merker henvisninga
"pakkeforløp ovarialcancer"
Avtaler at hun tar kontakt dersom hun får økende symptomer på hormonmangel
Skriver ut resept på østrogen/gestagen kombinasjonspreparat
Henviser henne til kontroll med transvaginal ultralyd hos gynekolog om 3 måneder
000015bb4bf67cab9e

9
Som gynekolog undersøker du ei 28 år gammel kvinne som kommer for rutinekontroll med
cervixcytologi. Hun har ingen underlivsplager. Gravida 0. Har barneønske, og bruker ingen prevensjon.
Har regelmessig menstruasjon, siste for ei uke siden. Ved undersøkelse finner du normale forhold ved
inspeksjon og bimanuell palpasjon. Ved transvaginal ultralyd er uterus normalt stor med strektynt
endometrium, venstre adnex er helt upåfallande, i høyre adnex framstiller du ei follikkelcyste på 35mm.
Hvordan er det mest riktig at du håndterer dette videre?
A
B
C
D

Rekvirerer MR abdomen/bekken
Søker henne inn til laparoskopisk cystereseksjon
Avtaler ny kontroll med transvaginal ultralyd om 3 måneder
Avtaler ingen videre oppfølgning
000015bb4bf67cab9e

10
Hva mener vi med vasa previa?
A
B
C
D

Navlesnoren palperes i vagina under fødselen
Navlesnoren fester sentralt i en placenta previa
Navlesnoren fester i kanten av en placenta previa
Føtale blodkar ligger over indre mormunn
000015bb4bf67cab9e
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11
Du er kvinnens fastlege og hun kommer nå til deg for kontroll 6 uker etter sin første fødsel. Under
svangerskapet utviklet hun gestasjonsdiabetes og preeklampsi.
Hvordan følger du riktigst opp disse komplikasjonene?
A
B
C
D

Du måler BT og undersøker urin. Du informerer om økt risiko for preeklampsi i senere
svangerskap og om viktigheten av å ha avstand mellom svangerskapene
Du måler BT og undersøker urin. Du informerer om økt risiko for preeklampsi i senere
svangerskap, om økt risiko for kardiovaskulær sykdom og diabetes senere i livet. Du tar HbA1c
om 10 uker
Du måler BT og undersøker urin. Du informerer om økt risiko for preeklampsi i senere
svangerskap og kardiovaskulær risiko senere i livet
Du måler BT, undersøker urin og gjør glukosebelastning. Du informerer om viktigheten av å ha
avstand mellom svangerskapene og anbefaler sikker prevensjon
000015bb4bf67cab9e

12
Kvinnen er gravid og kommer til deg, du jobber som LiS på gynekologisk avdeling. Kvinnen har
tidligere blitt forløst med sectio to ganger.
Hvordan informerer du best denne kvinnen?
A
B
C
D

Du sier at du henviser til fødeavdelingens psykososiale team så kan hun diskutere tidligere
fødselsopplevelse og neste forløsning der
Du sier at det er anbefalt sectio som forløsning også nå, og at det anbefales samtidig sterilisering
Du sier at det er anbefalt sectio som forløsning også nå og at det er mulig å sterilisere under
inngrepet
Du sier at det er anbefalt sectio som forløsning også nå
000015bb4bf67cab9e

13
Barn som fødes kan betegnes som "small for gestational age" (SGA) og/eller "intrauterine growth
restricted" (IUGR).
Hvordan beskrives disse to tilstandene best?
A
B
C
D

SGA begrepet brukes om barn født til termin og begrepet IUGR brukes om barn født prematurt
SGA beskriver fødselsvekt mindre enn en definert percentil, IUGR beskriver fall i fostervekst
Begge begrepene beskriver samme fenomen
For å kunne konkludere at et nyfødt barn er IUGR må det ikke være SGA
000015bb4bf67cab9e

14
Hva kan misfarget (gulgrønt) fostervann under fødsel være et tegn på?
A
B
C
D

Morkakeløsning
Infeksjon
Truende asfyksi
Overtidig svangerskap
000015bb4bf67cab9e

15
Hva er mest rett om gravide og influensavaksine?
A
B
C
D

Gravide kvinner som er i 2. eller 3. trimester på høsten bør tilbys influensavaksine
Gravide er på grunn av endret immunsystem ikke mottagelige for influensa
Alle gravide kvinner bør tilbys influensavaksine
Vaksinen er teratogen og må ikke gis til gravide
000015bb4bf67cab9e
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16
Hvilken operative forløsningsmetode er vanligst i Norge?
A
B
C
D

Keisersnitt
Vakuum
Tang
Manuell rotasjon
000015bb4bf67cab9e

17
Hvilken primær intervensjon (intervensjon rettet mot alle fertile kvinner i en populasjon) er mest
effektiv for å redusere forekomsten av prematur fødsel?
A
B
C
D

Redusere tobakksbruk
Øke fysisk aktivitet
Redusere fysisk aktivitet
Tett oppfølging gjennom svangerskapet
000015bb4bf67cab9e

18
Pasienten er en 40 år gammel kvinne, hun er frisk og røyker ikke. For 8 uker siden fødte hun og
kommer til postpartum kontroll til deg som fastlege. Hun fullammer barnet og har ennå ikke fått
menstruasjon. Hun ønsker råd om prevensjon.
Hvordan rådgir du henne best?
A
B
C
D

Du sier at hun ikke bør bekymre seg, for med sin høye alder er hun lite fertil
Du anbefaler prevensjon, men ikke østrogenholdige p-piller
Du anbefaler prevensjon, men ikke hormonell
Du sier at så lenge hun fullammer og ikke har fått menstruasjon blir hun ikke gravid
000015bb4bf67cab9e

19
Hva er en blastocyst?
A
B
C
D

Det samme som plommesekk
Befruktet eggcelle
Udifferensiert cellemasse (2-3 dager etter fertilisering), også kalt morula
Tidlig embryo differensiert i indre cellemasse, omgitt av et hulrom og avgrenset av trofoblastceller
000015bb4bf67cab9e

20
Du er lege i en utkantkommune. Reisetida til sykehuset er tre timer. En kvinne er gravida 3, para 2
med 2 normale svangerskap og fødsler. Hun kommer til avtalt kontroll i svangerskapsuke 39 og du
palperer fosteret i seteleie.
Hva er det riktigst av deg å si til henne her?
A
B
C
D

Du sier at ytre vending er for sent. Dette må gjøres senest i svangerskapsuke 37
Du sier du vil gjøre en ytre vending nå, siden jordmora på kontoret ved siden av kan være med å
hjelpe
Du anbefaler henne sectio og henviser henne til sykehuset i morgen
Du sier at du henviser henne til sykehuset for vurdering av ytre vending
000015bb4bf67cab9e
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21
En 44 år gammel kvinne oppsøker deg som allmennlege. Tidligere har hun hatt regelmessige og
normale blødninger. De siste 2 årene har hun fått tiltagende kraftige menstruasjonsblødninger med
varighet 6-7 dager, regelmessige intervaller på 4 uker, tidvis følt seg slapp og trøtt. Hun var siste gang
til gynekologisk undersøkelse (GU) for 4 år siden med normale funn. Ved GU nå finner du normale
forhold ved inspeksjon av vulva, vagina, portio. Ved bimanuell palpasjon kjenner du en oppfylning i
bekkenet som virker mobil, størrelse anslås til 8-10 cm i diameter. Blodprøver viser: Hb=11,5 (ref:
11,7-15,3 g/dl). Ferritin=4 (ref: 9-140 microg/l).
Hva er den mest sannsynlige diagnosen?
A
B
C
D

Malign ovarialtumor
Benignt uterusmyom
Benign ovarialtumor
Urinblæretumor
000015bb4bf67cab9e

22
Tilknytningsforstyrrelse hos barn er en alvorlig tilstand som påvirker barnets videre emosjonelle
utvikling i stor grad i negativ retning. Diagnosen krever at barnet viser en problematisk tilknytning
ovenfor flere omsorgsgivere bl.a. i form av forstyrret sosial fungering.
Hvilket utsagn beskriver best årsaksforhold ved tilknytningsforstyrrelser hos barn og ungdom?
A
B
C
D

Alvorlige konflikter mellom omsorgspersonene over lang tid
Et omsorgssviktende oppvekstmiljø over lang tid
Alvorlige konflikter mellom én av omsorgspersonene og barnet over lang tid
Alkohol/stoffmisbruk i oppvekstmiljøet over lang tid
000015bb4bf67cab9e
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Pasienter med Tourette syndrom kan ha svært plagsomme tics.
Hvilken medikamentgruppe er mest aktuell for behandling for disse hos barn og ungdom?
A
B
C
D

SSRI i lav dose
Tics skal ikke behandles med medikamenter
Antipsykotika i lav dose
Sentralstimulerende medikamenter i lav dose
000015bb4bf67cab9e
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Familieanamnesen er en naturlig del av utredningen i barne- og ungdomspsykiatrien.
Hva er den beste faglige begrunnelsen for dette?
A
B
C
D

Fordi de fleste psykiske problemer i barne- og ungdomsalderen har sin årsak i familien
Fordi de fleste psykiske problemer i barne- og ungdomsalderen har sin årsak i genetiske forhold.
Fordi familiære faktorer kan predisponere for, utløse og opprettholde psykiske problemer.
Fordi familiære faktorer kan forsterke genetiske og miljømessige årsaksfaktorer.
000015bb4bf67cab9e
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25
En ungdom på 16 år har store vansker med å fungere i hverdagen både sosialt, i relasjoner med andre
og skolefaglig. Disse omfattende vanskene, som gir seg uttrykk i alvorlig forstyrrede atferdsmønstre,
har blitt mer tydelig de siste årene. Som fastlege lurer du på om det kan være snakk om en
personlighetsforstyrrelse.
Er det aktuelt å vurdere diagnosen personlighetsforstyrrelse?
A
B
C
D

Det er ikke aktuelt å vurdere personlighetsforstyrrelse som diagnose siden vanskene har vart i
kun et par år.
Det er ikke aktuelt å vurdere en personlighetsforstyrrelse og sette en diagnose på denne
ungdommen, da man må være 18 år eller eldre for å kunne få en slik diagnose.
Det er aktuelt å vurdere en utredning for personlighetsforstyrrelse, og dette må sees opp mot en
bred differensialdiagnostisk vurdering.
Det er aktuelt å vurdere en utredning for personlighetsforstyrrelse siden vanskene beskrives som
alvorlig forstyrrelse av personens måte å forholde seg til seg selv og andre på, og har vart over
tid.
000015bb4bf67cab9e
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En 14 år gammel jente kommer i følge med moren sin til legetime hos deg i allmennpraksis. Moren er
bekymret fordi jenta har blitt markant tynnere det siste halvåret, og ikke hatt menstruasjon de siste 3
månedene. Hun vil spise alene, nekter å spise saus, pasta, ris, smør på brødet, og har kuttet ut mat
som inneholder fett og sukker. Hun har trent mer, og blir svært sint dersom foreldrene nekter henne å
trene. Jenta mener foreldrene overdriver sin bekymring. Mener selv hun er for kraftig, og ønsker seg
tynnere lår. Ved undersøkelse finner du følgende: BT 90/60, puls 80 bløt men regelmessig, høyde 165
cm, 40 kg, tilsvarer 2 kg under 2,5 percentil/høyden (BMI 14,7). Normale blodprøver.
Hvilken diagnose er mest sannsynlig?
A
B
C
D

Atypisk anorexia nervosa
Anorexia nervosa
Atypisk bulimia nervosa
Bulimia nervosa
000015bb4bf67cab9e
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En gutt på 13 år var for 3 mnd siden involvert i en alvorlig bilulykke. Guttens far var sjåfør, og kjørte
utfor veien i et kraftig uvær. Far ble alvorlig skadet, og var innlagt på sykehus i 6 uker. Familien trodde
han ville dø. Gutten selv ble kraftig forslått, og var innlagt 3 dager til observasjon, men uten alvorlige
fysiske skader. I ettertid har gutten stort sett holdt seg hjemme fra skolen. Han har vanskelig for å
huske det som skjedde, har sluttet på fotball, og vil ikke ta bussen for å møte venner. Han plages med
søvnløshet, kraftige humørsvingninger, mareritt og konsentrasjonsvansker.
Som guttens fastlege, hva er det viktigste du kan gjøre nå for å hjelpe ham?
A
B
C
D

Ukentlige samtaler i 1-2 mnd, deretter henvise til BUP hvis ingen bedring
Henvise til BUP for utredning og behandling
Starte behandling med antidepressiva, sykemelde ham fra skolen, instruere i søvnhygiene og
sette opp ny kontroll om 2-3 uker
Starte behandling med antidepressiva, søke pleiepenger til foreldre for å følge ham tett, og sette
opp ny kontroll om 4-6 uker.
000015bb4bf67cab9e
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Som helsestasjonslege eller barnepsykiater er det alltid viktig å sjekke barnas syn og hørsel.
Hvorfor har denne undersøkelse stor betydning også for barnas psykiske helse?
A
B
C
D

Fordi nedsatt syn kan hindre læring og kan bli feiltolket som lærevansker eller tvangslidelse
(Obsessive-compulsive disorder - OCD).
Fordi nedsatt hørsel kan føre til en forsinket språkutvikling som kan bli feiltolket som psykisk
lidelse eller resultat av dårlig omsorg.
Fordi nedsatt hørsel kan føre til kommunikasjonsproblemer med andre mennesker og bli feiltolket
som utviklingsmessig dyspraksi eller autistiske trekk.
Fordi nedsatt syn og hørsel kan føre til misforståelser med jevnaldrende og kan bli feiltolket som
atferdsforstyrrelse eller Tourette.
000015bb4bf67cab9e
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Angstlidelser er en av de vanligste psykiske lidelsene i barnealderen.
Hva er forekomsten av disse type lidelser i alderen under 16 år og som er så uttalt at barnets
livskvalitet blir redusert?
A
B
C
D

Under 1 %
20-30 %
1-4 %
5-10 %
000015bb4bf67cab9e
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En 15 år gammel jente kommer til fastlege for en medisinkontroll for sin ADHD. Hun fikk diagnose
ADHD for 1 år siden, relevant behandling inkludert medikamentell behandling ble startet i BUP. Jenta
bruker metylfenidat 40 mg morgen.
Hvilken somatisk kartlegging er viktig?
A
B
C
D

Auskultere hjerte, BT og puls.
Måle høyde og vekt, ta blodprøve for å måle serumkonsentrasjon av metylfenidat.
Auskultere hjerte, BT og puls, høyde og vekt.
Auskultere hjerte, BT og puls, høyde og vekt, ta blodprøve for å måle serumkonsentrasjon av
metylfenidat.
000015bb4bf67cab9e
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Karl er 8 år og har alltid hatt sengevætting. Han har også tendens til å tisse seg ut på dagtid. Mor er
fortvilet og tar ham med til legen. Ved klinisk undersøkelse er det normale funn. Urinstiks er normal.
Hvilke råd bør fastlegen gi til Karl og hans mor?
A
B
C
D

Anbefale at Karl henvises til ultralyd av urinveier og barneavdeling for utredning, behandling og
videre oppfølging
Anbefale forebygging av forstoppelse med et variert kosthold bestående av grovt brød, grønsaker
og rikelig væskeinntak
Avtale kontrolltime for å kartlegge nøyere om Karl og hans mor har noen psykososiale problemer
pga natt- og dagenuresen
Anbefale adekvat væskeinntak på dagtid, mindre væskeinntak på kveldstid, regelmessige
toalettbesøk og full tømming hver gang
000015bb4bf67cab9e

32
Du tilkalles til barsel for å se på et 2 timer gammelt barn. Barnet ble født til termin og hadde normal
fødselsvekt. Barnet er nå tydelig irritabel og skriker utrøstelig når du undersøker det.
Hva er den viktigste tilleggsinformasjonen du trenger i anamnesen for å kunne stille riktig diagnose på
barnet?
A
B
C
D

Ble mor forløst raskt per sectio eller vaginalt?
Har mor en aktiv infeksjon eller får hun antibiotika nå?
Hvor høye er infeksjonsparameter hos dette barnet?
Har barnet feber/ forhøyet temperatur ?
000015bb4bf67cab9e
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Marianne er ei 2 måneder gammel jente. Hun kommer sammen med mor til deg som
helsestasjonslege på grunn av varierende mengde friskt blod i avføringen over de siste 2-3 ukene.
Avføringen er ellers bløt med normale tømminger og jenta virker ikke å ha magesmerter. Marianne
fullammes, er blid ved undersøkelsen og normalutviklet. Hun har normal vektøkning og lengdevekst.
Du tenker at det mest sannsynligvis er snakk om en allergisk proktitt.
Hva gjør du videre?
A
B
C
D

Videre utredning med blodprøver og henvisning til gastroskopi
Ingen spesiellt tiltak, da det er vanlig med litt blødning fra endetarmen hos spedbarn
Tar blodprøver med IgE mot kumelk, Hb og ferritin og ber mor starte opp med kumelkproteinfri
diett
Tømmingsregime med for eksempel med microlax og oppstart med lactulose
000015bb4bf67cab9e

34
Pasienten er en 6 år gammel gutt av utenlandsk opprinnelse som behandles for HIV. Han har hatt god
effekt av behandlingen. Ved dagens kontroll er det normal klinisk undersøkelse. Dagens HIVkonsentrasjon i blod er <50 viruskopier/ml.
Hva tror du dagens lymfocytt-telling viste (CD4+)?
A
B
C

CD4+ > 350 - 500 x 109/L
CD4+ < 250 x 109/L
CD4+: 251 - 350 x 109/L
000015bb4bf67cab9e
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Petter er en 7 måneder gammel, tidligere frisk gutt. Han fikk oppkast og diare for seks dager siden.
Siste døgn har det kommet blodflekker og slim i avføringen. Han har også blitt slappere og drikker lite.
Mor tar ham med til fastlegen hvor han er blek, puls 140/minutt, temperatur 37.2 grader C, litt kald
perifert, tørre lepper, og lett halonerte øyne. Petter henvises til sykehuset hvor en utredning på
akuttmottaket viser følgende:
Prøve

Resultat

ref. område

CRP

27 mg/L

<5 mg/L

109/L

Leukocytter

16,9

Hb

7,0 g/dL

Trombocytter

120 x

4,0 – 20,0 x 109/L
10,5 – 13,1 g/dL

109/L

150 – 450 x 109/L

Kreatinin
63 mikromol/L
14 – 34 mikromol/L
Hvilken sykdom mistenker du primært, og hvilke prøver avklarer best diagnosen samme kveld?
A
B
C
D

Hemolytisk uremisk syndrom: LD, blodutstryk
Akutt lymfatisk leukemi: blodutstryk, urat
Idiopatisk trombocytopeni: ANA, blodutstryk, hemofec
Akutt gastroenteritt: S/B, Na, K, fæcesdyrking
000015bb4bf67cab9e
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Vaksinasjon mot kusma anbefales av WHO til barn i alle land.
Hvorfor?
A
B
C
D

Fordi kusma er en ubehagelig virusinfeksjon som kan føre til mannlig sterilitet
Fordi kusma fører til akutte lammelser hos barn under epidemier
Fordi uvaksinerte barn i etterforløpet av kusma har økt risiko for lungebetennelse
Fordi kusma til gravide i første trimester kan føre til malformasjoner på fosteret
000015bb4bf67cab9e
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Hans, 6 år, blir innlagt på sykehus etter fire dager med oppkast og diare. Ved innleggelsen er han
våken, men trøtt og slapp. Han har ikke tisset siste 12 timer, han har tørre slimhinner, er takykard og
har forlenget kapillær fylningstid. Han veier 22 kg i mottagelsen.
Hvor stort væsketap vil du beregne at han har?
A
B
C
D

4020 ml
2400 ml
1540 ml
1158 ml
000015bb4bf67cab9e
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Cirka 4% av nyfødte barn blir født med en feilstilling i underekstremitetene. Hvilken feilstilling trenger
tidlig ortopedisk behandling (gipsing)?
A
B
C
D

Pes calcaneovalgus
Pes equinovarus
Metatarsus varus (adductus)
Pes planus
000015bb4bf67cab9e
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Du jobber som lege i barnemottaket og tilser en kritisk syk jente som er en uke gammel. Jenta ble født
etter normalt svangerskap og hadde en normal barnelegeundersøkelse på barsel ved dag 1.
Ila de siste timene har jenta blitt raskt dårlig med hurtig respirasjon, costale og subcostale
inndragninger, hun er perifer kald, er grå-blek i huden og har en kappilær fylningstid på 3-4 sek. Du
palperer en forstørret lever og finner ingen femorale pulser. Når du lytter på hjertet hører du en lav
systolisk bilyd.
Hvilken akutt tilstand er sannsynlig med disse symptomene?
A
B
C
D

Hjertesvikt ved Fallots tetralogi
Akutt invaginasjon
Koarktasjon av aorta
Alvorlig pneumoni
000015bb4bf67cab9e

40
Siri bor i Trondheim og er førstegangs gravid. Hun får spontane rier i uke 25 og det er truende fødsel.
Nyfødtlegene tilbyr informasjonssamtale med Siri og barnets far omkring fødsel i uke 25.
Hva vektlegger barnelegen i samtalen med paret i en slik akutt situasjon?
A
B
C
D

Risiko for infeksjoner og problemer med ernæring hos et så umodent barn
At foreldrene kan velge å avstå fra å gi barnet intensivbehandling
At foreldrene og legen sammen kan velge å avstå fra å gi barnet intensivbehandling
Prognose for overlevelse og mulige skader ved fødsel i uke 25
000015bb4bf67cab9e

41
Du er skolelege og blir kontaktet av en lærer som forteller at hun er bekymret for en elev i klassen.
Han har siden han begynte på skolen vært urolig og bråkete og har lett for å havne i konflikt med
andre elever. Gutten er for tiden i gang med en utredning ved BUP med spørsmål om ADHD og
atferdsvansker. I dag har han havnet i en slåsskamt med en annen gutt, og etterpå hadde han grått til
læreren og sagt at han var redd for hva foreldrene ville si dersom de fikk høre om dette.
Hva ville du gjøre med en slik forespørsel?
A
B
C
D

Du vil ringe foreldrene og fortelle hva gutten har sagt, og be om deres forklaring på dette.
Du vil sette deg ned med gutten og spørre hvorfor han er så redd og be ham fortelle hvordan han
har det hjemme?
Du vil sende bekymringsmelding til Barnevernet.
Du vil sende et brev til BUP, hvor du ber om at de går inn på dette ved neste konsultasjon.
000015bb4bf67cab9e
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42
Du er lege ved helsestasjon. En 1 år gammel gutt har bare den venstre testikkelen i skrotum. Du synes
å kjenne den høyre testikkelen i høyre lyske, men det er ikke mulig å melke den ned i skrotum. Hva er
riktig diagnose?
A
B
C
D

Fimose
Ikke-descendert testikkel/testikkel retensjon/retentio testis
Lyskebrokk
Hydrocele
000015bb4bf67cab9e

43
Du har legevakt. En 13 år gammel gutt har akutte smerter i skrotum. Smertene er kraftige og gutten er
litt kvalm. Hva er korrekt håndtering?
A
B
C

Sende gutten hjem med beskjed om re-kontakt hvis smertene ikke blir bedre
Starte antibiotikabehandling for mistenkt epididymitt
Mistenke testikkeltorsjon og henvise øyeblikkelig hjelp til kirurg
000015bb4bf67cab9e

44
En psykisk utviklingshemming/ Kognitiv funksjonsnedsettelse skyldes oftest en skade/endring på den
umodne hjernen. I hvilken tidsperiode finner vi oftest åsaken?
A
B
C
D

Perinatalt
Ukjent tidspunkt
Prenatalt
Postnatalt
000015bb4bf67cab9e

45
Barn som blir født med denne tilstanden trenger ofte to operative inngrep i nyfødtperioden. Det ene er
å lukke huddefekten. Hva er årsaken til den andre kirurgiske prosedyren?
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A
B
C
D

Hoftedysplasi
Hydrocefalus
Tjoret marg/Tethered cord
Klumpfot/ Pes equinovarus
000015bb4bf67cab9e

46
Luftveisinfeksjoner er ofte årsak til sykdom i småbarnsalderen.
Hva er den hyppigste årsaken til pneumoni hos barn under 5 år?
A
B
C
D

Haemophilus influenzae
Mycoplasma pneumoniae
RS- og andre luftveisvirus
Pneumokokker
000015bb4bf67cab9e

47
En 14 år gammel gutt opdager at han tisser rødt. Han har hatt en slik episode før. Han har også hatt
lav feber et par dager og smerter i ryggen, men det er ikke ondt å tisse. Undersøkes hos fastlegen
som finner normalt blodtrykk, ingen smerter ved palpasjon av abdomen eller på ryggen. I en
midtstråleurin prøve finnes +4 røde, +1 hvite, +1 protein og nitritt negativ. Mikroskopi av urinen viser
relativt mange normale røde blodlegemer, få hviteblodlegemer, flere kornede sylindre og enkelte røde
blodlegeme sylindre. Etter et par dager er det ingen vekst i urinen.
Hvilke tiltak bør fastlegen gjøre først?
A
B
C
D

Henvise ultralyd nyrer/urinveier, utrede med kreat, hb, hvite, trc, karbamid, IgA
Skrive resept på amoxicillin for en ukes kur og urinprøve kontroll hos fastlegen
Henvise ultralyd nyrer og urinveier og gi antibiotika kur med amoxicillin 7 dager
Skrive resept for pivmeccillinam for en ukes kur og urinprøve kontroll hos fastlegen
000015bb4bf67cab9e
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48
Hva er den vanligste årsak til anemi hos barn?
A
B
C
D

Hemolyse
Infeksjoner
Jernmangel
Vitamin B12 mangel
000015bb4bf67cab9e

49
Det kommer et 2 år gammelt barn til deg på barnepoliklinikken med symptomer som passer best med
diagnosen cøliaki.
Hvordan går du videre i diagnostikken?
A
B
C
D

Kun gentester for HLA-DQ2 og HLA-DQ8
Gastroskopi med tynntarmsbiopsi
Eliminasjon av gluten og så provokasjonstest er diagnostisk
Serologisk test med anti-vevstransglutaminase IgA og deaminert gliadin IgA
000015bb4bf67cab9e

50
Pediatrisk Inflammatorisk tarmsykdom (IBD) er relativt sjeldent, men med økende insidens globalt ila
de siste desenniene.
Hvilket utsagn om behandling i denne aldersgruppen er riktig?
A
B
C
D

Antibiotika behandling (feks metronidazol) i faser med akutt symptom forverring
Førstevalg ved ulcerøs kolitt er et 5-ASA preparat. Ved alvorlig sykdom er steroider indisert
Kortidsbehandling i akuttfasen med TNFa-hemmere
Behandling av IBD hos barn gjøres kun gjennom kostregulering
000015bb4bf67cab9e

51
En ung mann på 18 år kontakter legekontoret og lurer på om hans testikler er normale. Han fikk et kne
i scrotum under fotballspill for 2 uker siden og synes nå den ene testikkelen er større enn tidligere. Du
undersøker pasienten og finner at høyre testis er større, men overflaten er helt jevn.
Hva bør du gjøre?
A
B
C
D

Tar blodprøvene HCG, AFP for å utelukke testiscancer.
Forklarer pasienten at det nok har blitt litt hevelse i testikkelen pga sparket og at dette går over
etter noen uker.
Forklarer at ulik størrelse på testiklene er helt normalt.
Henviser til UL av scrotum for å utelukke testiscancer.
000015bb4bf67cab9e

52
Hans (22), innlegges urologisk avdeling pga en hard tumor på 3 cm i venstre testikkel. Ultralyd
scrotum viser en solid intra-testikulær lesjon på 3 cm i venstre testikkel. CT abdomen viser en 23 mm
stor lymfeknute til venstre for aorta abdominalis cirka 2 cm caudalt for venstre nyrevene. CT thorax
normal. Det utføres venstresidig orchiektomi. Du finner følgende blodprøvesvar:
HCG

100 IE/L

ref 0-3 IE/L

AFP

100 kIE/L

ref 0-6 kIE/L

LD

150 U/L

ref 105-205 UL
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Hvilket svaralternativ er korrekt med henblikk på både diagnose, klinisk sykdomsstadium (Royal
Marsden klassifikasjon) og supplerende behandling?
A
B
C
D
E

Testikkelkreft av nonseminom type i klinisk sykdomsstadium II A, som kan observeres i første
omgang. Ved vekst av retroperitoneale lymfeknuter gis kjemoterapi.
Testikkelkreft av nonseminom type i klinisk sykdomsstadium II B som innen 6 uker må opereres
med et venstresidig retroperitonealt lymfeknutetoilett.
Testikkelkreft av seminom type i klinisk sykdomsstadium II B, som trenger supplerende onkologisk
behandling med stråleterapi mot retroperitoneale lymfeknuter
Testikkelkreft av nonseminom type i klinisk sykdomsstadium II B som behandles med 3-4 kurer
med kjemoterapi, etterfulgt av et venstresidig retroperitonealt lymfeknutetoilett.
Testikkelkreft av nonseminom type i klinisk sykdomsstadium II B som trenger supplerende
behandling med kjemoterapi etterfulgt av stråleterapi mot retroperitoneale lymfeknuter.
000015bb4bf67cab9e

53
Hvilket utsagn er riktig for behandling av nyrestein?
A
B
C
D

Steiner i nyrebekkenet behandles vanligvis med PCNL (perkutan nefrolitotomi).
Steiner i nyrebekkenet behandles oftest med ESWL (extracorporeal shock wave lithotripsy) og
kjemolyse.
ESWL er den mest brukte prosedyren for behandling av nyrestein.
Steiner på 4mm i nyrebekkenet behandles vanligvis med laser.
000015bb4bf67cab9e

54
En 60 år gammel mann kommer til deg på fastlegekontoret. Han er sjelden hos lege men nå er han
sendt avgårde av sin kone som synes det nå er på tide at han får sjekket prostataen sin, naboen har
nemlig fått prostatakreft. Han er symptomfri. Hva er Helsedirektoratets anbefalinger om PSA testing
hos ellers friske menn uten arvelig belastning?
A
B
C
D

Rutinemessige PSA-målinger ved generelle helsekontroller er ikke anbefalt.
PSA test bør tilbys alle menn som oppsøker lege for å oppdage tidlig prostatakreft.
Helsedirektoratet i Norge anbefaler organisert PSA screening til alle menn over 50 år.
Rutinemessige PSA målinger er anbefalt hos menn over 70 år med forventet levetid over 10 år.
000015bb4bf67cab9e

55
For å sikre diagnosen prostatakreft er man nødt til å ta biopsier via endetarmen. Dette utføres i
lokalbedøvelse ved urologisk poliklinikk. Hvilket svar er riktig om denne prosedyren?
A
B
C
D

Prosedyren utføres for det meste dagkirurgisk i spinal bedøvelse med transperineal tilgang for å
unngå infeksjoner.
Man tar to-tre ultralydsguidete vevsprøver mot område som man har palpert som tumorsuspekt
ved rektal palpasjon.
Målrettet biopsering mot MR-funn finner flere signifikante og færre insignifikante tumores.
Man tar vanligvis 20 systematiske biopsier ved hjelp av ultralyd, for å sikre at hele prostata er
nøyaktig undersøkt.
000015bb4bf67cab9e

56
Hvilket utsagn er riktig for blærecancer?
A
B
C
D

Carcinoma in situ (cis) i blæren behøver ingen ytterligere behandling etter TURB
Blærekreft rammer eldre kvinner og menn likt.
Muskelinvasiv blærecancer har 50% 5 års overlevelse
Unge menn med synlig blod i urinen har ofte blærekreft.
000015bb4bf67cab9e
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57
PSA står for prostata spesifikt antigen. Denne prøven er mye debattert og bruken av PSA i
diagnostikken av prostatakreft er ikke uten problemer. Hva er den viktigste ulempen med PSA testen?
A
B
C
D

Det finnes ingen sikker nedre cut-off grense og infeksjonsrisiko ved prøvetaking er stor.
PSA er en dyr test der kost-nytte effekten ikke er validert.
Det er vist at PSA screening ikke reduserer prostatakreftspesifikk overlevelse.
PSA er ikke spesifikt for prostatakreft og benigne tilstander gir også forhøyede verdier.
000015bb4bf67cab9e

58
En ung mann på 24 år oppsøker deg på legekontoret. Han har i flere uker hatt smerter i ryggen. Ved
undersøkelse sitter smertene litt høyt baktil i flanken. Smertene er konstant lett murrende. Siden det
ikke har blitt noe bedre ønsker han undersøkelse. Han driver styrketrening et par ganger i uken og er
tidligere frisk. Hvilken undersøkelse tenker du er viktigst av følgende:
A
B
C
D

UL av nyrer
Trendelenburgs test
Klinisk undersøkelse av testikler
Urin stix
000015bb4bf67cab9e

59
En ung jente på 17 år kommer igjen til deg på fastlegekontoret.Hun har siste året hatt en fast
kjæreste. Hun har gjennom dette året oppsøkt deg 3 ganger på grunn av cystitt som effektivt ble
behandlet med 3 dagers Selexidkur.Hun har nå mor med og har på nytt plager. Mor er bekymret og
ønsker grundigere undersøkelse. Hva gjør du?
A
B
C
D

Siden pasienten nå kommer for 4. gang henviser du til urologisk utredning med cystoskopi og
urodynamikk.
Du forklarer at mange unge kvinner får residiverende infeksjon når de får et aktivt seksualliv og at
dette vanligvis går seg til over tid. Du sender urin til bakterologisk dyrkning og henviser til
cystoskopi siden plagene har vart så lenge.
Du forklarer at mange unge kvinner får residiverende infeksjon når de får et aktivt seksualliv og at
dette vanligvis går seg til over tid. Du sender urin til bakterologisk dyrkning. Gir 3 dagers kur med
Selexid .
Du gir på nytt Selexid, 3 dagers kur og henviser til cystoskopi.
000015bb4bf67cab9e

60
En mann på 85 år oppsøker legekontoret pga vannlatingsplager. Han må opp to til 3 ganger om
natten. Du finner forstørret prostata og er usikker på om prostata kan være litt hard og suspekt på
prostatakreft.
Hva vil du gjøre med denne pasienten?
A
B
C
D

Du tar PSA og henviser pasienten til pakkeforløp prostatakreft.
Du sjekker PSA og bestiller CT av urinveiene for å få en best mulig oversikt over både prostata og
urinblære.
Du sjekker PSA og bestiller MR av prostata for å utrede om pasienten har prostatakreft.
Du forelår for pasienten å forsøke medikamentell behandling for BPH.
000015bb4bf67cab9e

61
En pasient legges inn med feber og raskt økende s-kreatinin verdier (stiger fra 300 til 600 i løpet av 3
dager). Han har periodevis hoste og rapporterer om hemoptyse. Blodprøvesvaret viser tydelig positiv
c-ANCA (Anti Neutrofilt Cytoplasmatisk Antistoff).
Hvilken sykdom er dette mest forenlig med?
A
B
C
D

ANCA er ikke spesifikk i denne situasjonen og kan ikke tillegges vekt
Granulomatøs polyangitt (tidligere kalt Wegners granulomatose)
Goodpastures syndrom
Systemisk lupus erytematosus (SLE)
000015bb4bf67cab9e
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62
Ved kronisk nyresykdom kan pasienten utvikles en anemi.
Hvordan vil en slik anemi vanligvis være karakterisert ved vanlige laboratorie parametre?
A
B
C
D

Normokrom og normocytær
Hypokrom og mikrocytær
Megaloblastanemi
Makrocytær
000015bb4bf67cab9e

63
En hjemmeboende 83 år gammel mann har fått påvist høyt blodtrykk ved flere kontroller. BT er i
gjennomsnitt 165/85. Han bruker ingen andre medisiner enn litt paracet for ryggsmerter.
Hva er behandlingsmålet for denne pasienten?
A
B
C
D

Ingen behandling indisert hos en så gammel pasient som er uten kjent hjertekar sykdom
150/90
130/80
140/90
000015bb4bf67cab9e

64
En 25 år gammel mann har hatt type 1 diabetes siden 2-årsalderen og har siden tenårene vært dårlig
regulert med HbA1c liggende rundt 9%. Han har nå utviklet retinopati og fastlegen måler ved
årskontrollen nå nytilkommet høyt BT 156/98 og nytilkommet funn på urinprøvene.
Urinprøver viser følgende:
u-kreatinin 5,89 mmol/l
u-albumin/kreatinin ratio 145 mg/mmol (ref. 0-3)
u-glukose neg
u-albumin 3+
u-blod 3+
u-leukocytter neg
u-nitritt neg
u-albumin 853 mg/l (ref. 0-25)
Ny kontroll bekrefter både høyt blodtrykk og urinfunn
Hvilket tiltak er riktigst hos ham?
A
B
C
D

Starte behandling med ACE-hemmer eller angiotensin 2-blokker for å redusere utviklingen av
mikrovaskulær nyreskade
Henvise til nefrolog og evt. biopsi da han kan ha en annen tilstand enn diabetisk nyreskade
Intensivere blodsukkerkontroll og starte behandling med ACE-hemmer eller angiotensin 2-blokker
for å redusere utviklingen av mikrovaskulær nyreskade
Intensivere blodsukkerkontrollen ytterligere for å redusere utviklingen av mikrovaskulær
nyreskade
000015bb4bf67cab9e

65
En 45 år gammel mann med kjent type 2 diabetes har fått påvist hypertensjon hos fastlege,
gjennomsnittlig blodtrykk målt ved to konsultasjoner er 178/107. Han er noe overvektig, veier 98 kg og
er 178 cm høy, tilsvarende BMI 31. Han røyker ikke og fremstår i god allmentilstand.
Hva er riktigst å gjøre først?
A
B
C
D

Bekrefte hypertensjon med 24-timers blodtrykksmåling
Starte livsstilsintervensjon og kartlegge kardiovaskulær risiko, ny kontroll om ca to måneder
Starte livsstilsintervensjon, antihypertensiv behandling med ACE-hemmer eller angiotensin 2antagonist og kartlegge kardiovaskulær risiko, ny kontroll om ca to uker
Henvise ham til nefrolog for oppfølging i spesialisthelsetjenesten
000015bb4bf67cab9e
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66
En 70 år pasient legges inn med raskt progredierende glomerulonefritt og hemoptyse. Blodprøvesvaret
viser positiv c-ANCA (anti neutrofilt cytoplasmatisk antistoff), og diagnosen Nekrotiserende polyangitis
(Wegener) bekreftes ved nyrebiopsi.
Hvordan bør man behandle denne pasienten?
A
B
C
D

Høydose steroider + cyclofosfamid (cytostatikum) i 3 mnd og deretter overgang til annen
immunosuppresjon
Høydose steroider hver annen dag i 6 mnd
Høydose ACE hemmer + diuretika
Ingen behandling aktuelt pga høy alder
000015bb4bf67cab9e

67
Hvilken av de nevnte tilstander er hyppigste årsak til sekundær hypertensjon?
A
B
C
D

Høyt stoffskifte
Hyperaldosteronisme
Økt produksjon / nedsatt nedbrytning av kortisol
Pheokromocytom
000015bb4bf67cab9e

68
En 28 år gammel mann kommer blir henvist til medisinsk poliklinikk pga at fastlegen har funnet lett økt
serum kreatinin (115 umol/l, normalt 60-105). Prøvene er forøvrig normale bortsett fra en påfallende
lav s-bikarbonat (14 mmol/l, normalt 22-28 mmol/l). Han er ellers frisk og i fin form.
Hvilken av de følgende nyresykdommene er karakterisert ved en slik tidlig utvikling av metabolsk
acidose?
A
B
C
D

Diabetisk nyresykdom
Primære glomerulonefritter
Tubulære nyresykdommer
Nyresykdommer ved autoimmune systemsykdommer
000015bb4bf67cab9e

69
Hva er den viktigste årsaken til anemi ved kronisk nyresykdom stadium 4 (eGFR 15-29 ml/min)?
A
B
C
D

Jernmangel på grunn av blødningstendens
Jernmangel på grunn av for nedsatt absorpsjon fra tarm
Manglende produksjon av erytropoiese stimulerende hormon
Nedsatt overlevelsestid av erytrocytter
000015bb4bf67cab9e

70
Medikamenter som påvirker renin angiotensin systemet bruke hyppig og til mange problemstillinger.
Hvilke hemodynamiske effeketer har disse medikamentene på nyresirkulasjonen?
A
B
C
D

Afferente arteriole dilateres noe, men efferente dilateres enda mer slik at kapillær trykkes
reduseres betydelig og GFR faller
Efferente arteriole kontraheres slik at intraglomerulær trykk øker og dermed øker også filtasjonen
og GFR øker
Afferente arteriole dilateres kraftig slik at blodgjennomstrømingen øker og nyrefunksjonen bedres
Efferente arteriole dilateres slik at GFR faller
000015bb4bf67cab9e
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71
En mann på 70 år har type 2 diabetes, behandles med metformin x 2 pluss langsomtvirkende
insulin ved sengetid. En uke før sykehusinnleggelse fikk han feber rundt 38 grader Celsius og
influensalignende symptomer. Tilstanden forverret seg, og ved innleggelse hadde han redusert
bevissthet og uttalt dehydrering. Ved innkomst var pl-glukose 62 mmol/L (ref 4,2 - 6,3 mmol/L), Sosmol 350 (ref 289 – 305) mosmol/kg, pl-laktat 1,0 (ref 0,5 - 2,2) mmol/L, og blodgass viste bl.a. pH
7,37 (ref 7,36 - 7,44) og akt. bikarbonat 22 (ref 22 – 26) mmol/L.
Hva er diagnosen?
A
B
C
D

Diabetisk ketoacidose
Laktacidose
Influensa
Non-ketotisk hyperosmolært koma
000015bb4bf67cab9e

72
Du er fastlege for en 47 år gammel kvinne med nyoppdaget type 2 diabetes. Hun ønsker å vite om hun
ved diagnose av type 2 diabetes allerede har økt risiko for komplikasjoner i form av «åreforkalkning».
Hva svarer du henne?
A
B
C
D

Du svarer henne at prosessene som medfører «åreforkalkning» (makrovaskulære
komplikasjoner) ved type 2 diabetes hos de fleste pasienter starter omtrent ved diagnose av type
2 diabetes
Du svarer henne at prosessene som medfører «åreforkalkning» (makrovaskulære
komplikasjoner) ved type 2 diabetes kun starter hos de pasientene som har dårlig
blodsukkerregulering etter diagnosen type 2 diabetes
Du svarer henne at prosessene som medfører «åreforkalkning» (makrovaskulære
komplikasjoner) ved type 2 diabetes hos de fleste pasienter starter flere år før diagnose av type 2
diabetes
Du svarer henne at prosessene som medfører «åreforkalkning» (makrovaskulære
komplikasjoner) ved type 2 diabetes hos de fleste pasienter starter flere år etter diagnosen type 2
diabetes
000015bb4bf67cab9e

73
En mann på 57 år har moderat nedsatt nyrefunksjon med eGFR 42 ml/min/1.73 m2 etter gjennomgått
glomerulonefritt flere år tidligere. Han har etter dette brukt ACE-hemmer pga hypertensjon. Han har
nyoppdaget type 2 diabetes og trenger blodsukkersenkende behandling da omlegging av kost og
levevaner ikke er tilstrekkelig. Kan han starte med metformin, og hva er eGFR grensen for oppstart
med metformin?
A
B
C
D

Han kan starte med metformin. Behandling med metformin kan startes ned til eGFR 20 ml/
min/1.73 m2
Han kan ikke starte med metformin. Behandling med metformin skal ikke startes ved eGFR < 45
ml/min/1.73 m2
Han kan starte med metformin. Behandling med metformin kan startes ned til eGFR 30 ml/
min/1.73 m2
Han kan ikke starte med metformin. Behandling med metformin skal ikke startes ved eGFR < 60
ml/min/1.73 m2
000015bb4bf67cab9e

74
En 56 år gammel ellers frisk kvinne blir innlagt med nyoppdaget type 2 diabetes Hun har fastende
blodsukker 19 mmol/l (referanseområde i plasma 4,2 - 6,3 mmol/l) og HbA1c 11.2% (referanseområde
4,3 - 5,6 %), normal nyrefunksjon med eGFR 95 ml/min/1.73 m2. Hun er tørst og har polyuri. Hvilken
initial behandling er mest egnet for denne pasienten?
A
B
C
D

Metformin med startdose 500 mg x 1 og opptrapping av dosen etter 3-4 dager.
Metformin med startdose 850 mg x 1, med opptrapping av dosen etter 3-4 dager, og i tillegg
middels langsomtvirkende insulin ved sengetid
Middels langsomtvirkende insulin ved sengetid samt hurtigvirkende insulinanalog til frokost og
middag
Metformin med startdose 850 mg x 1 med opptrapping av dosen etter 3-4 dager.
000015bb4bf67cab9e
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En 63 år gammel mann er innblandet i en bilulykke og innlegges sykehus pga. commotio og
beinbrudd. MR caput viser tumor i hypofyseområdet. MR hypofyse viser et 24 x 20 x 12 mm stort
adenom i hypofysen med stilkdeviasjon til høyre og 1-2 mm klaring til chiasma opticum.
Blodprøver viser: Prolaktin 900 mIE/L (ref. 150-400), TSH 5.5 MIE/L (ref. 0.2-4.0), Fritt T4 12.2 pmol/L
(ref. 12.0-22), IGF-1 lav i referanseområdet. Øvrige hypofysehormoner foreligger ikke.
Hva er den mest sannsynlige diagnosen?
A
B
C
D

Ikke-funksjonelt hypofyseadenom som presser på hypofysestilken
Akromegali (veksthormonproduserende hypofyseadenom)
TSH-produserende hypofyseadenom
Makroprolaktinom
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En kvinne på 53 år har type 2 diabetes og trenger tilleggsbehandling til metformin. Hun har lest at det
er en gruppe blodsukkersenkende medikamenter som kan gi det hun kaller «syreforgiftning
» (ketoacidose) og hun ønsker ikke å starte med denne typen medikament. Hvilken
medikamentgruppe dreier det seg om?
A
B
C
D

GLP-1-analoger
SLGT2-hemmere
Sulfonylureapreparater
DPP4-hemmere
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Kvinne på 55 år brakk nettopp høyre underarm da hun falt på isen. Hun har i flere år hatt
dyspepsiplager, og det er påvist øsofagitt. Hun bruker protonpumpehemmer regelmessig pga dette.
Hun blir nå henvist til bentetthetsmåling som viser osteoporose i lumbalkolumna.
Hva er førstevalg av behandling hos henne?
A
B
C
D

Paratyreoideaanalog (teriparatid)
peroralt bisfosfonat (Alendronat)
Antistoff mot RANKL (Denosumab)
Intravenøst bisfosfonat (Zoledronsyre)
000015bb4bf67cab9e
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En mann (45 år) oppsøker fastlegekontoret for en generell helsesjekk. Han har følt seg litt sliten den
siste tiden, men ikke mer enn vanlig de siste årene. Han er overvektig med BMI 31,7 kg/m2.
Blodprøver påviser total-kolesterol 7,6 mmol/l (3,3-6,9), fastende p-glukose 14,6 mmol/l (diabetes
≥7,0) og HbA1c 9,8 % (diabetes ≥6,5). Du konkluderer med at han har diabetes, og at type 2 diabetes
er mest sannsynlig.
Hva er første og viktigste tiltak initialt?
A
B
C
D

Kostholdsendring og økt fysisk aktivitet
Sulfonylurea tabletter
Metformin tabletter
Insulinbehandling (middels langsomtvirkende insulin x 2)
000015bb4bf67cab9e
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Du er fastlege for en mann på 52 år med nyoppdaget type 2 diabetes. Han er ellers frisk. På hvilket
tidspunkt bør du henvise han til øyelegeundersøkelse?
A
B
C
D

Han bør henvises til øyelege ved diagnosetidspunkt
Han bør henvises til øyelege 5 år etter diagnosen type 2 diabetes
Han bør henvises til øyelege 2 år etter diagnosen type 2 diabetes
Han bør henvises til øyelege 3 år etter diagnosen type 2 diabetes
000015bb4bf67cab9e
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22 år gammel kvinne har de siste ukene hatt influensasymptomer med feber, nattesvette og nedsatt
almentilstand. Hun har også vært plaget med ømhet på halsen. Blodprøver hos fastlegen viser: lett
forhøyet fritt tyroksin 26 pmol/L, supprimert TSH <0.01 mIE/L, betydelig forhøyet SR (110 mm) og CRP
(95 mg/L).
Hva er den mest sannlige diagnosen?
A
B
C
D

Graves sykdom
tyreoideahormonresistens
Toksisk knutestruma
subakutt tyreoiditt
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Du er assistentlege på kirurgisk avdeling og tar i mot en pasient på poliklinikken. En 40 år gammel
pasient kommer til deg, hun har fått påvist brystkreft etter å ha fått gjort mammografi med vevsprøve.
Det oppgis at tumor måler vel 5 cm i størrelse. Det er mistenkelige funn i axillen.
Hvilken utredning bør du foreslå?
A
B
C
D

Du foreslår CT av collum/ thorax/ abdomen og bekken, skjelettscintigrafi og blodprøve
Du foreslår røntgen av lunger, blodprøver og ultralyd av lever
Du foreslår PET CT av caput, collum, thorax, abdomen og bekken
Du foreslår CT røntgen av collum, thorax og abdomen/ bekken.
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Et 9 mnd gammel barn innlegges på sykehus med en udislosert kraniefraktur og subduralt hematom
etter å ha falt ut av av sofaen hjemme. Det blir i løpet av oppholdet også påvist retinale blødninger.
Hvilken tilstand bør man primært mistenke?
A
B
C
D

Hemofili
Disseminert intravaskulær koagulasjon med påfølgende blødninger
Metabolsk sykdom
Non-Accidental Injury
000015bb4bf67cab9e
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Ultralyd urinveier gjøres på et barn med høy feber, rygg/flankesmerter på venstre side og nedsatt
almentilstand, CRP 88 (normal < 5). Undersøkelsen påviser ikke forandringer i urinveiene.
Hva er mest sannsynlig diagnose?
A
B
C
D

Pyelonefritt
Vesikouretral refluks
Venstresidig ureterkonkrement
Akutt divertikulitt
000015bb4bf67cab9e
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Du er i mottak og det kommer et 8 uker gammelt barn med sprutbrekninger som har vart i et døgn.
Barnet virker dehydrert. Barnets alder og sykehistorie gir mistanke om hypertrofoisk pylorusstenose.
Hva er den beste radiologiske undersøkelsen for å bekrefte din mistanke?
A
B
C
D

CT abdomen med peroral kontrast
Røntgen ØVD
Røntgen oversikt abdomen
Ultralyd abdomen
000015bb4bf67cab9e
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Case courtesy of A.Prof Frank Gaillard, Radiopaedia.org, rID: 6351
En nyfødt gutt utviklet kort tid etter fødsel svært anstrengt respirasjon. Da vakthavende barnlege
ankom var gutten cyanotisk og takycard, med rask og anstrengt respirasjon. Like etter ble det gjort et
rtg.thorax-abdomen, og man begynte å planlegge videre behandling.
Hvordan bør man håndtere gutten videre?
A
B
C
D

Gutten bør overføres til barnekirurgisk avdeling for snarlig kirurgisk intervensjon.
Gutten bør overføres til Rikshospitalet for snarlig lungetransplantasjon.
Gutten bør overføres til barneintensiv for snarlig oppstart med endotracheal surfaktant og
antibiotika.
Gutten bør overføres lungemedisinsk avdeling for snarlig bronkoskopisk cystepunksjon med
aspirasjon av innholdet.
000015bb4bf67cab9e
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Respirasjonsvansker er en vanlig årsak til at det rekvireres røntgen thorax i nyfødtperioden. Vedlagt
rtg.thorax har et karakteristisk funn som er forenelig med en av de vanligste lungekomplikasjonene i
nyfødtperioden.
Hvilken patologi viser bildet?
A
B
C
D

Respiratorisk distress syndrom
Pneumothorax
Diafragmatisk hernie
Mekoniumaspirasjon
000015bb4bf67cab9e
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Radiologisk lokal staging av prostatakreft er mulig.
Hvilken bildemodalitet/undersøkelse er best egnet for dette?
A
B
C
D

Multiparametrisk MR
PET-CT med tracer FDG
Transrektal ultralyd
CT med intravenøs kontrast
000015bb4bf67cab9e

88
Noen ganger er det indikasjon for å undersøke urinveiene med vanlig røntgen med tanke på
konkrementer i urinveiene.
Hvilken indikasjon er viktigst for dette?
A
B
C
D

Kontroll av tidligere påvist stein
Hos eldre pasienter hvor stråledosen har mindre betydning
Pasienter med kontrastmiddelallergi
Vurdere tettheten i steinen
000015bb4bf67cab9e
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Selv om man etter FIGO-inndelingen ikke tar hensyn til bildediagnostikk, kan man gjøre en radiologisk
vurdering av primærstadiet ved en cervix-cancer.
Hvilke(n) undersøkelse(r) er best egnet til dette?
A
B
C
D

MR Bekken
Vaginal ultralyd
CT Thorax/Abomen/Bekken
MR Bekken og CT Thorax/Abdomen
000015bb4bf67cab9e
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Et 3 år gammelt barn blir utredet med MR grunnet forsinket motorisk utvikling og mistanke om medfødt
metabolsk sykdom.
Hvilken MR-teknikk kan da være spesiell verdifull i diagnostisk sammenheng?
A
B
C
D

PET/MR
MR Perfusjon
MR Volumetri (volmberegning av ulike strukturer)
MR Spektroskopi
000015bb4bf67cab9e

91
Bente (36 år) har makroskopisk hematuri og flankesmerter/ubehag venstre side. Ved
hematuriutredning utføres en 3-fase CT bestående av prekontrastfase, parenchymfase og
ekskresjonsfase.
Hvilke tilstander som årsak til hematuri diagnostiseres best på ekskresjonsfasen?
A
B
C
D

Tumor i nyreparenchymet
Urothelial tumor
Konkrementer
Infeksjon
000015bb4bf67cab9e
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En 24 år gammel kvinne har hatt en forstørret tyreoidea i flere måneder. Det begynte under
svangerskap og den var øm de første ukene. Nå har hun symptomer på hypotyreose. Bildet viser et
hematoksylin-erytrosin-safran (HES)-farget histologisk snitt fra hennes tyreoidea (x600).
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Hva er diagnosen?
A
B
C
D

Lymfocyttær tyreoiditt (Hashimotos sykdom)
Papillært karsinom
Granulomatøs tyreoiditt
Hyperplasi (Graves sykdom)
000015bb4bf67cab9e
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En 35 år gammel mann blir operert på grunn av en testistumor. Du er fastlege og mottar kopi av svar
fra patologisk avdeling etter operasjon. Det er oppgitt at han har en germinalcelletumor. Pasienten er
nå hos deg og har en del spørsmål om diagnosen.
Hvilket utsagn er riktig?
A
B
C
D

Retinert testis predisponerer for germinalcellesvulster
Det finnes bare en type germinalcellesvulst (teratom)
Testislymfomer klassifiseres som germinalcellesvulster
Benigne svulster i testis kalles germinalcellesvulster
000015bb4bf67cab9e
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En 55 år gammel kvinne har en 3 cm i diameter tumor i det venstre brystet. Den fjernes kirurgisk og
bildet viser et hematoksylin-erytrosin-safran (HES)-farget histologisk snitt fra tumoren (x600).
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Hvilken diagnose passer best med funnene på bildet?
A
B
C
D

Fibroadenom
Duktalt karsinom in situ (DCIS)
Infiltrerende karsinom
Lobulært karsinom in situ (LCIS)
000015bb4bf67cab9e
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Du er fastlege og får svar om at en pasient som du har henvist (kvinne, 60 år) har fått påvist hyperplasi
med atypi i endometriet (tidligere kalt kompleks hyperplasi med atypi).
Hvilket utsagn om diagnosen er riktig?
A
B
C
D

Diagnosen er den samme som adenokarsinom
Diagnosen er en seksuelt overførbar sykdom
Diagnosen forekommer ofte hos ungdommer
Diagnosen medfører at pasienten må kontrolleres
000015bb4bf67cab9e
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Omtrent 300 tilfeller av testiskanser oppstår i Norge hvert år. Av disse er omtrent halvparten
seminomer.
Hva ser man vanligvis ved mikroskopisk undersøkelse av et histologisk snitt fra en testis med
seminom?
A
B
C
D

Knuter bestående av epitelioide celler, tallrike lymfocytter og flerkjernende kjempeceller
Ensartede, polygonale celler med rikelig cytoplasma og sentrale nuklei, lymfocytter og fibrøse
bånd
Områder med cystisk degenerasjon, andre med blødning, samt solide områder med atypiske
tumorceller
Ulike typer modent vev som for eksempel hud med hudadneksstrukturer, respiratorisk epitel og
nevralt vev
000015bb4bf67cab9e
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En kvinne gravid i 36. svangerskapsuke blir innlagt på fødeavdelingen med vannavgang. Fostervannet
er misfarget og etter hvert utvikler hun feber. Barnet viser tegn på intrauterin asfyksi og blir forløst.
Hva vil du spesielt se etter ved undersøkelse av placenta?
A
B
C
D

Gamle eller ferske infarkter
Velamentøst navlesnorsfeste
Granulocyttinfiltrater i hinnene
Blødning på maternell side
000015bb4bf67cab9e
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En mann på 60 år ble henvist til cystoskopi på grunn av vedvarende hematuri. Det ble tatt en biopsi fra
en forandring i blæreslimhinnen. Bildet viser et snitt fra dette området (HES-farging, x100).
Hva er diagnosen?

A
B
C
D

Invasivt urotelialt karsinom, WHO grad 3
Plateepitelmetaplasi
Papillært urotelialt karsinom, WHO grad 1
Granulomatøs cystitt
000015bb4bf67cab9e
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En 43 år gammel kvinne har en tumor i venstre bryst. Det tas en biopsi fra tumor og det blir gjort
immunhistokjemisk undersøkelse med antistoff mot HER2. Under ser du et bilde av det
immunhistokjemiske snittet, som viser overuttrykk av HER2-proteinet i cellemembranen i tumorcellene.
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Hva betyr det for pasienten at tumor overuttrykker HER2-protein?
A
B
C
D

Det betyr at tumoren er en metastase
Det betyr at tumoren er invasiv
Det betyr at det foreligger HER2-mutasjon
Det indikerer god effekt av trastuzumab
000015bb4bf67cab9e
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Bakteriearter som hyppig forårsaker urinveisinfeksjoner kalles primære urinveispatogene bakterier.
Hvilken bakterieart er klassifisert som primær urinveispatogen?
A
B
C
D

Enterococcus faecalis
Chlamydia trachomatis
Klebsiella oxytoca
Staphylococcus saprophyticus
000015bb4bf67cab9e
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I ditt arbeid som sykehjemslege ved et sykehjem med få sykepleiere undersøkte du nylig ei 80 år
gammel kvinne med symptomer på urinveisinfeksjon. Du fant bankeømhet over nyrelosjene og Tp 37,9
grader Celcius. Urin stix viste 3+ på leukocytter. Du rekvirerte urin dyrkning og startet behandling med
trimetoprim-sulfa tabletter. Urin dyrkning viste renkultur av Klebsiella pneumoniae 105 CFU/ml, med
følgende resistensprofil: Cefuroxim I, Ciprofloxacin S, Mecillinam S, Nitrofurantoin S og Trimetoprimsulfa R. Ved ny kontakt med sykehjemmet er det tydelig at pasienten ikke er blitt bra. Basert på funn
ved urindyrkning bestemmer du deg for å skifte til et annet medikament.
Hvilket medikament vil det i første omgang være mest hensiktsmessig å skifte til?
A
B
C
D

Nitrofurantoin
Cefuroxim
Ciprofloxacin
Mecillinam
000015bb4bf67cab9e
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Du er fastlege for en overvektig og røykende kvinne på 63 år som nylig har vært utredet for høyt
blodtrykk. Du har stilt diagnosen moderat essensiell hypertensjon og funnet indikasjon for
antihypertensiv behandling basert på hennes totale kardiovaskulære risikoprofil. Hun er ellers ganske
frisk, men har urinsyregikt med sjeldne men svært smertefulle anfall, og bruker allopurinol mot dette.
Tiden har nå kommet for å velge blodtrykksmedikament.
Blant de ulike klassene blodtrykkssenkende midler er det en type du bestemmer deg for å
utelukke. Hvilken?
A
B
C
D

Tiazid-diuretikum
ACE-hemmer
Kalsiumantagonist
Betablokker
000015bb4bf67cab9e
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Noen legemidler har teratogene effekter, det vil si de kan føre til misdannelser hos fosteret.
Når under graviditeten er det størst fare for slike effekter?
A
B
C
D

I fjerde til sjette måned
I de første tre månedene
Fra sjuende måned frem til fødselen
Risikoen er like stor under hele svangerskapet
000015bb4bf67cab9e
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En rekke legemidler kan øke QT-tiden på EKG og utløse en spesiell form for ventrikkeltakykardi,
torsades de pointes. Denne arytmien kan gå over til ventrikkelflimmer og føre til død. Blant opioider i
vanlig bruk i Norge er spesielt ett middel assosiert med lang QT-tid som bivirkning.
Hvilket opioid er det snakk om?
A
B
C
D

Buprenorfin
Kodein
Tramadol
Metadon
000015bb4bf67cab9e
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Angiotensinreseptorhemmere og ACE-hemmere påvirker begge renin-angiotensin-aldosteronsystemet, men med ulik virkningsmekanisme. Dette medfører noen forskjeller i bivirkningspanorama
for de to legemiddelgruppene.
Hvilken bivirkning anses som den klinisk viktigste forskjellen?
A
B
C
D

Tørrhoste
Kalde ekstremiteter
Urinretensjon
Tørste
000015bb4bf67cab9e
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Hvilke effekter kan du få hvis du gir et medikament som stimulerer adrenerge beta-2reseptorer?
A
B
C
D

Bronkiedilatasjon, redusert tremor
Bronkiekonstriksjon, redusert tremor
Bronkiekonstriksjon, tremor
Bronkiedilatasjon, tremor
000015bb4bf67cab9e
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I forbindelse med store traumer kan pasienter gjennomgå store, men ofte reversible, reduksjoner i
nyrefunksjonen. Slike nyrefunksjonsforstyrrelser kan ha som følge at sentrale grupper analgetika er
kontraindisert. Blant de mest utbredte analgetiske legemidlene finner vi opioidene morfin og kodein,
NSAID-preparatet diklofenak og paracetamol.
Ett av disse fire midlene kan brukes i vanlige doser uten hensyn til pasientens nyrefunksjon.
Hvilket?
A
B
C
D

Morfin
Paracetamol
Diklofenak
Kodein
000015bb4bf67cab9e
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