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6.1

Hva er den viktigste funksjonen til IgA på slimhinner?
IgA aktiverer komplementsystemet via den klassiske aktiveringsveien
IgA gir målstyrt NK-celledrap av infiserte epitelceller i slimhinnen
IgA fungerer som et opsonin og fasiliterer fagocytose hos nøytrofile granulocytter
IgA binder seg til patogener og hindrer at de kan passere over slimhinnen
Maks poeng: 1

6.2

Ved infeksjoner med Mycobacterium tuberculosis vokser bakteriene i fagosomer i makrofager.
Hvordan vil aktivering av det adaptive forsvaret bidra til kontroll av infeksjonen?
Ved utvikling av plasmaceller som utløser antistoffmediert cytotoksisitet
Ved utvikling av Th1-celler som skiller ut interferon gamma (IFN-gamma)
Ved utvikling av Th2-celler som øker inflammasjonsresponsen
Ved utvikling av cytotoksiske T-celler som dreper makrofagene
Maks poeng: 1

6.3

Under en immunrespons gjennomgår en B-celle en punktmutasjon i HV2 (hypervariabel region 2) på
tung kjede i B-cellereseptor.
Hvilken type B-celle er dette?
Plasmacelle
Pre-B-celle
Aktivert B-celle
Pro-B-celle
Maks poeng: 1

6.4

I svangerskapet utveksles oksygen, næringsstoffer og avfallstoffer mellom mor og foster, og mors
immunsystem aktiveres av fosterceller. Dette kalles direkte mor-foster interaksjon.
Hvor i kroppen foregår denne interaksjonen?
I syncytiet, trofoblastene og syncytiotrofoblasten i morkaken (placenta)
I livmorveggen (decidua), navlesnoren og ved at cellerester fra morkaken skilles ut i mors blod
I livmorveggen (decidua), syncytiotrofoblasten i morkaken (placenta) og navlesnoren
I livmorveggen (decidua), morkaken (placenta) og ved at cellerester fra morkaken skilles ut i
mors blod
Maks poeng: 1
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6.5

Immunforsvaret deles tradisjonelt i det adaptive og medfødte.
Hva er forskjellen i måten reseptorene i de to systemene kodes på?
Adaptive cellers reseptorer er satt sammen av gen-segmenter, nedarves og er ikke klonale.
Medfødte cellers reseptorer kodes fra hele gener i genomet og er klonale
Adaptive cellers reseptorer kodes fra hele gener i genomet, nedarves og er klonale. Medfødte
cellers reseptorer er satt sammen av gen-segmenter og er ikke klonale
Adaptive cellers reseptorer er satt sammen av gen-segmenter og er klonale. Medfødte cellers
reseptorer kodes fra hele gener i genomet, er ikke klonale og nedarves
Maks poeng: 1

6.6

Som ledd i et forskningsprosjekt om komplementaktivering, dyrker en forsker endotelceller fra
sjimpanser i kultur. En flaske inneholder normale endotelceller, mens en annen inneholder
endotelceller som er genmanipulert slik at de uttrykker humant CD59 (protectin) og CD55 (decayaccelerating factor – DAF). Forskeren tilsetter humant serum til kulturflaskene.
Hva skjer nå med endotelcellene?
De genmanipulerte cellene dør, mens de normale cellene overlever
Cellene i begge flaskene vokser videre som før
De normale cellene dør, mens de genmanipulerte cellene overlever
Cellene i begge flaskene dør
Maks poeng: 1

6.7

Hvilken anatomisk struktur i ryggmargen peker pilen på?

Caudale del av medulla oblongata
Conus medullaris
Plexus lumbosacralis
Cauda equina
Maks poeng: 1
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6.8

Maks poeng: 1

En naiv CD8+ T-celle skal aktiveres til effektorcelle.
Hvilket stimulus i tillegg til kontakt med antigen er viktigst for at aktiveringen skal finne sted?
Cytokinpriming
Ko-stimulering
Ko-reseptoraktivering
Autostimulering
Maks poeng: 1

6.9

En 52 år gammel mann er funnet ukontaktbar i en park. Han er motorisk urolig, med et flakkende blikk,
samt dilaterte og lysreaktive pupiller. Han har normalt blodtrykk og rask puls, men har påfallende rask
respirasjonsfrekvens (44 pr minutt).
Blodgass viser (normalverdier i parentes):
pH 6.88 (7.35 – 7.45)
PaCO2 2.88 (4.7 – 6.0) kPa
PaO2 10.25 (11 – 14.5) kPa
HCO3 4 (21 – 27) mmol/L
BE –29 (0 +/- 3)
Laktat 23 (0 - 2) mmol/L
Glukose 9 (ikke fastende, 5 - 10) mmol/L
Na 147 (137 - 145) mmol/L
K 4.4 (3.5 - 4.4) mmol/L
Cl 106 (98 - 107) mmol/L
(Anion gap er normalt < 16)
Hva slags syre/base-forstyrrelse foreligger?
Metabolsk acidose med økt anion gap
Metabolsk acidose med normal anion gap
Respiratorisk alkalose
Metabolsk alkalose
Maks poeng: 1

6.10

En 80 år gammel mann legges inn på sykehus med magesmerter. Han virker trøtt og sløv, men puster
raskt. Du registrerer at han er kald perifert og at blodtrykket er 100/60.
Blodgass viser:
pH 7.22
PaCO2 3.5 kPa
PaO2 12 kPa

Normalverdier
(7.35 – 7.45)
(4.7 – 6.0)
(11 – 14.5)

HCO3 15 mmol/L (21 – 27)
BE -8
Laktat 4 mmo/L

(0 +/- 3)
(0 - 2)

Hva slags syre/base-forstyrrelse foreligger?
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Metabolsk alkalose
Metabolsk acidose
Respiratorisk acidose
Respiratorisk alkalose
Maks poeng: 1

6.11

Ubehandlet HIV-infeksjon fører blant annet til ødeleggelse av CD4+ T-celler.
Hvilke konsekvenser har det for immunforsvaret?
Cellulært immunforsvar holder seg normalt og humoralt immunforsvar reduseres
Cellulært immunforsvar reduseres og humoralt immunforsvar holder seg normalt
Cellulært og humoralt immunforsvar reduseres
Maks poeng: 1

6.12

Smerte og nocisepsjon er sentrale begrep i smertefysiologien.
Hvordan er forholdet mellom disse begrepene?
Man kan ha smerte uten nocisepsjon, men nocisepsjon fører alltid til smerte
Man kan oppleve smerte uten nocisepsjon, og ha nocisepsjon uten å oppleve smerte
Nocisepsjon fører alltid til smerte, og vi opplever ikke smerte uten nocisepsjon
Bortsett fra ved nevropatisk smerte, vil det alltid være nocisepsjon når vi kjenner smerte
Maks poeng: 1

6.13

En kvinne på 21 år har fått et kutt på håndbaken. Etter et døgn ser hun at det kommer litt gulgrønt puss
fra såret. Vevet omkring såret er rødt og hånden gjør litt vondt.
Hvilken type T-celler er sannsynligvis under aktivering i lymfeknutene som mottar lymfe fra
sårområdet?
Th1
Th17
CD8+
CD3+
Maks poeng: 1

6.14

Ved kreftsykdom brukes begrepet "total smerte".
Hva betyr dette begrepet?
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Den smerten pasienten ville opplevd dersom ikke noe av smerten var lindret med analgetika
Pasientens samlede somatiske, sosiale, psykologiske og eksistensielle smerte
Summen av nociseptiv aktivering ulike steder i kroppen
Den samlede lidelsen hos pasienten og den nærmeste familien
Maks poeng: 1

6.15

En jente (5 år) utredes for primær immunsvikt. Hun har hatt mange infeksjoner, blant annet Varicella
Zoster-pneumoni og disseminert Herpes simplex-infeksjon. Utredningen viser at hun har total mangel
på en type leukocytt.
Hvilken celletype mangler hun?
Th2-celler
NK-celler
Monocytter
Th17-celler
Maks poeng: 1

6.16

En kvinne (20 år) har fått en sårinfeksjon med Staphylococcus aureus etter at hun falt på asfalten og
slo kneet.
Hvilken betydning ville det ha om kvinnens dendrittiske celler hadde manglet evnen til
krysspriming (krysspresentasjon)?
Immunresponsen mot denne mikroorganismen ville ha vært normal
Kvinnen ville bare ha kunnet lage IgM-antistoff mot denne mikroorganismen
Immunresponsen mot denne mikroorganismen ville ha vært uvanlig svak
Kvinnen ville ha manglet evnen til å danne alle typer antistoff mot denne mikroorganismen
Maks poeng: 1

6.17

Medfødte lymfoide celler type 2 (innate lymphoid cells type 2, ILC2) bidrar til en godt tilpasset
immunrespons ved noen typer infeksjoner.
Ved hvilken type infeksjoner spiller disse cellene en viktig rolle?
Soppinfeksjoner
Virusinfeksjoner
Helmint-infeksjoner
Bakterieinfeksjoner
Maks poeng: 1

6.18

En mann (24 år) får en bakterieinfeksjon, og det dannes plasmaceller som produserer IgM. Et par år
21/50

ICD - MD4020 - 2018 vår

senere får han en ny infeksjon med den samme bakterien. Noen av hukommelsescellene etter den
første infeksjonen gjennomgår isotypeskifte før de utvikles til antistoffproduserende plasmaceller.
Hvilken betydning har dette for mannens forsvar mot den nye infeksjonen?
Antistoffene kan reagere med Fc-reseptorer på fagocytter, så fagocytosen blir mer effektiv
Antistoffene får høyere affinitet mot bakteriene, så de kan nøytralisere bakteriene mer effektivt
Antistoffene blir bedre til å aktivere komplement, så forsvaret vil i større grad bestå av
komplementmediert lyse
Antistoffene blir dårligere til å aktivere komplement, så forsvaret vil i større grad bestå av
fagocytose
Maks poeng: 1

6.19

En ung kvinne er plaget med kløe og rødhet i underlivet. Legen tar en mikrobiologisk prøve og
gjærsoppen Candida albicans blir påvist.
Hvilken type T-hjelpecelle er spesielt viktig ved bekjempelsen av denne infeksjonen?
Th1
Th17
Th2
Th0
Maks poeng: 1

6.20

Vanlig penicillin er normalt ikke egnet for behandling av infeksjoner med Staphylococcus aureus.
Hva er den vanligste årsaken til dette?
Naturlig resistens av bakterien overfor vanlig penicillin
Dannelse av fortykket cellevegg som hindrer opptak av penicillin
Produksjon av bakterielle enzymer som bryter ned penicillin
Produksjon av alternativt penicillinbindende protein
Maks poeng: 1

6.21

Hastigheten i enzymkatalyserte reaksjoner er avhengig av tilgang på substrat.
Hva er det typiske forløpet for hvordan hastigheten i en enzymkatalysert reaksjon vil endre seg
med substratkonsentrasjonen?
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Det typiske forløpet vises i kurve A
Det typiske forløpet vises i kurve B
Det typiske forløpet vises i kurve C
Det typiske forløpet vises i kurve D
Maks poeng: 1

6.22

Hos en pasient med sepsis er det tatt blodkultur som viser oppvekst av bakteriekolonier som gir grønn
hemolyse og er katalase negative. Etter gramfarging finner du ved mikroskopi gram-positive
diplokokker.
Hvilken bakterieart er dette mest sannsynlig?
Stafylococcus aureus
Neisseria meningitidis
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus pyogenes
Maks poeng: 1

6.23

Hvilke proteiner er det mest av i linsen?
Kollagen av type 1 og 4
Krystalliner
Glutation og vitamin C
Rodopsiner
Maks poeng: 1

6.24

Hvilket antibakterielt middel påvirker bakteriers vekst via hemming av proteinsyntesen?
Trimetoprim-sulfa
Kloramfenikol
Ciprofloxacin
Mecillinam
Maks poeng: 1

6.25

Laboratoriet har mottatt halsprøve til dyrkning fra en fem år gammel gutt med halsbetennelse. Etter
inkubasjon over natten ses det vekst på blodskål (se øverste bilde) som er bacitracin sensitiv. Fra
oppvekskulturen lages gramfarget preparat (se nederste bilde).
Hvilken bakterieart er dette mest sannsynlig?
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Streptococcus pyogenes
Streptococcus pneumoniae
Staphylococcus aureus
Streptococcus agalactiae
Maks poeng: 1

6.26

DNA sekvensanalyse er et viktig verktøy innen biologisk taksonomi.
Hvilket genområde er opp til i dag mest benyttet for å karakterisere graden av genetisk
slektskap mellom arter/slekter av bakterier?
Gen for antibiotikaresisistens
Plasmid
Insersjonssekvenser
Gen for ribosomalt RNA
Maks poeng: 1

6.27

Rhinovirus er en av de hyppigste årsakene til luftveisinfeksjoner.
Hvilken familie tilhører disse virusene?
Parvoviridae
Enterovirus
Picornaviridae
Reovirus
Maks poeng: 1
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6.28

Under stell av en 82 år gammel kvinnelig sykehjemspasient oppdager pleiemedhjelperen 2 små sår
på høyre nates.
Hvilket virus er mest sannsynlig årsak til symptomene?
Humant herpesvirus 6
Enterovirus
Herpes simplex virus
Maks poeng: 1

6.29

Hvordan gjenkjenner transkripsjonsfaktorer sitt motiv?
Ved å binde seg til andre proteiner som har gjenkjent en bestemt DNA-sekvens
Ved å se om produsert RNA fra tilfeldig valgte DNA-segment stemmer med
transkripsjonsfaktorens DNA-bindende motiv
Ved å gjenkjenne deler av nukleotidene som stikker ut av dobbelttrådet DNA
Ved å åpne DNA og inngå i baseparing med nukleotider på templat-tråden
Maks poeng: 1

6.30

Noen proteiner som regulerer genuttrykk binder DNA og gir løkkedannelse (DNA looping).
Hvordan virker slike proteiner?
Ved å indusere knekkdannelse i DNA med nedsatt polymerasebinding og redusert
transkripsjonshastighet
Ved å la transkripsjonsfaktorer bundet til DNA langt unna promoter interagere med preinitieringskomplekset
Ved å la andre gener langt unna promoter interagere med spesielle histoner
Maks poeng: 1

6.31

Ved dyrkning av cerebrospinalvæsken hos en pasient med meningitt ses vekst av bakteriekolonier
med grønn hemolyse, og ved gram-farging finner du grampositive kokker som ligger sammen to og to
eller i korte kjeder. Det er hemingssone rundt optochinlapp, men ikke rundt bacitracinlapp.
Hvilken bakterieart er mest sannsynlig årsak til meningitt hos denne pasienten?
Streptococcus agalactiae
Haemophilus influenzae
Neisseria meningitidis
Streptococcus pneumoniae
Maks poeng: 1

6.32

Alkohol antas å øke nivået av HDL-kolesterol som på sin side reduserer risikoen for hjerteinfarkt. I en
studie anser vi alkohol som eksponeringen av interesse og hjerteinfarkt som sykdommen av interesse.
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Hva er den potensielle rollen til HDL-kolesterol, er det en konfunder eller en mediator, og
hvorfor?
Mediator, fordi HDL-kolesterol er assosiert med både eksponeringen og sykdommen, og er en
følge av eksponeringen
Konfunder, fordi HDL-kolesterol er assosiert med både eksponeringen og sykdommen
Konfunder, fordi HDL-kolesterol er assosiert med både eksponeringen og sykdommen, og er en
følge av eksponeringen
Mediator, fordi HDL-kolesterol er assosiert med både eksponeringen og sykdommen
Maks poeng: 1

6.33

Organiske løsemidler kan komme inn i kroppen og fordeles til alle organer og vev, der de kan gi
toksiske effekter. Metanol kan bl.a. forårsake blindhet.
Er det uomdannet metanol eller en metabolitt som er den aktive substansen i denne bestemte
sykdomsutviklingen, og hvilken metabolitt er det i så fall?
Maursyre er den aktive substansen
Uomdannet metanol er den aktive substansen
Formaldehyd er den aktive substansen
Acetaldehyd er den aktive substansen
Maks poeng: 1

6.34

Hva er måleenheten til en insidensrateratio (incidence rate ratio)?
1/persontid
Persontid
Den har ingen måleenhet
Persontid2
Maks poeng: 1

6.35

En forskningsgruppe gjennomførte en undersøkelse for å vurdere om intensiv regelmessig trening
hadde positiv påvirkning på blodtrykket hos mennesker med høyt blodtrykk. Deltakerne ble tilfeldig
trukket ut til å delta i enten et intensivt treningsprogram eller et ikke-intensivt treningsprogram i 12
uker. Blodtrykket hos alle deltakere ble vurdert ved baseline og annenhver dag.
Hvilken type studie er dette?
Økologisk studie
Tverrsnittsstudie
Kohortstudie
Randomisert kontrollert forsøk
Maks poeng: 1
26/50

ICD - MD4020 - 2018 vår

6.36

Nå for tiden blir nye legemidler introdusert på markedet etter at effekten har blitt undersøkt i
randomiserte kontrollerte studier. For alle eksponeringer som tilsynelatende har beskyttende effekter,
prøver vi å utføre randomiserte studier når det er mulig.
Hva er den viktigste fordelen med randomisering i slike studier?
Mediatorer forvrenger ikke resultatene
Randomisering reduserer interaksjonen
Randomisering sparer kostnader
Randomisering reduserer konfundering
Maks poeng: 1

6.37

Hva brukes binomialfordelingen til?
Den brukes til å analysere symmetriske fordelinger
Den brukes til å analysere kontinuerlige fordelinger
Den brukes til å analysere andeler
Den brukes til å analysere fordelinger med gjennomsnitt 0 og standardavvik 1
Maks poeng: 1

6.38

Det har vært et vedvarende høyt forbruk av alternativ behandling i mange år, med tegn til en økning de
siste årene. Norske undersøkelser har vist at 1/3 av den voksne befolkningen oppgir å ha vært hos en
utøver av alternativ behandling og 70% har brukt kosttilskudd siste år. Det har også vært en viss
endring i hvilke grupper som bruker alternativ behandling.
Hva har endringen bestått i?
Tidligere brukte personer med lettere plager slik behandling mest, og denne gruppen har økt
Tidligere brukte personer med flere og kroniske sykdommer slik behandling mest, men nå er det
flere med lettere plager
Tidligere brukte personer med flere og kroniske sykdommer slik behandling mest, og denne
gruppen har økt
Tidligere brukte personer med lettere plager slik behandling mest, men nå er det flere med flere
og kroniske sykdommer
Maks poeng: 1

6.39

En del arbeidsmiljøforhold kan ha stor betydning for helse. Egenkontroll/innflytelse og
arbeidsmengde/tempo er to størrelser som er med på å bestemme det organisatoriske (psykososiale)
arbeidsmiljøet på en arbeidsplass.
Hvilken tredje variabel regnes ofte med når man skal vurdere risiko for helseskade som følge
av organisatoriske (psykososiale) arbeidsmiljøforhold?
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Hjemmesituasjonen
Utdanningsnivå
Sosial støtte
Sosial status
Maks poeng: 1

6.40

En studie fant at menn som regelmessig er utsatt for mye UV-stråling, har lavere risiko for prostatakreft
sammenliknet med de som utsettes for lite UV-stråling.
Hva er verdien til det relative effektmålet (relativ risiko) her?
Enhver verdi under 1
>1
>0, men <1
<0
Maks poeng: 1

6.41

Mange mennesker opplever stress i sitt arbeid og enkelte blir syke av det. Blant annet er det vist at
negativt stress kan føre til økt risiko for hjerteinfarkt.
Hvordan virker økt grad av innflytelse og egenkontroll inn på risikoen for denne sykdommen
hos en som har alt for mye å gjøre på jobben?
Økt grad av innflytelse og egenkontroll kan virke både negativt og positivt på risikoen for
hjerteinfarkt
Økt grad av innflytelse og egenkontroll har ingen innvirkning på risikoen for hjerteinfarkt
Økt grad av innflytelse og egenkontroll reduserer risikoen for hjerteinfarkt
Økt grad av innflytelse og egenkontroll øker risikoen for hjerteinfarkt
Maks poeng: 1

6.42

En pasient har gitt sitt skriftlige samtykke til at du kan gi opplysninger fra hennes journal videre til et
forsikringsselskap som ber om en fullstendig utskrift av hennes journal.
Hva kan være feil ved rett og slett å gi en kopi av hele hennes journal til forsikringsselskapet?
Du bryter taushetsplikten
Du ivaretar ikke taushetsretten
Taushetsplikten gjelder selv om pasienten gir sitt samtykke til å gi opplysninger videre
Du kan bare gi slike opplysninger til NAV
Maks poeng: 1

6.43

Hvilke tre egenskaper er det som definisjonsmessig kjennetegner en miljøgift?
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Miljøgifter er giftige, lite nedbrytbare (persistente) og konsentreres i næringskjeden
(bioakkumulerende).
Miljøgifter er giftige, de konsentreres i næringskjeden (bioakkumulerende) og finnes stort sett i
sjøen
Miljøgifter er giftige, lite nedbrytbare (persistente) og kan forårsake alvorlige helseskader.
Miljøgifter er lite nedbrytbare (persistente), de har like kjemiske egenskaper og de konsentreres i
næringskjeden (bioakkumulerende)
Maks poeng: 1

6.44

En 50 år gammel mann jobber som bussjåfør, og oppsøker legen på grunn av langvarige
skulderplager. Som lege spør du pasienten om arbeidssituasjonen, og han forteller at han trives godt.
Alle rutene han kjører er planlagt nøye til minuttet, og arbeidsoppgavene går for det meste i å kjøre
bussen. Han opplever sjeldent ubehagelige situasjoner, og de fleste passasjerene er trivelige, forteller
han.
Hvor vil du plassere arbeidssituasjonen til pasienten i Karaseks krav-kontroll modell?
Stresset
Slapp
Aktiv
Passiv
Maks poeng: 1

6.45

I en stor randomisert studie av en ny blodtrykksmedisin reagerer deltakere som har en spesiell
genvariant, annerledes på medisinen enn resten av pasientene. Legemidlet ser ut til å være ineffektivt
blant disse pasientene, mens det for andre synes å gi kraftig blodtrykksreduksjon.
Hvilket begrep i epidemiologien kan dette være et eksempel på?
Omvendt årsakssammenheng (reverse causation)
Interaksjon
Konfundering
Mediering
Maks poeng: 1

6.46

Monitorering av mengde bly i blod inngår som en del av et standard overvåkningsprogram i ulike
yrkesgrupper hvor man blir eksponert for bly eller blyholdige stoffer gjennom yrket.
Hva er den beste undersøkelsen for å vurdere konsentrasjonen av dette tungmetallet i
kroppen?
Måle konsentrasjonen av bly i urin
Måle konsentrasjon av bly i fullblod
Måle konsentrasjon av bly i erytrocytter
Måle metning av jern- og blybindende protein
Maks poeng: 1
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6.47

Maks poeng: 1

Hva kan skje med konsentrasjonen av et legemiddel i blod dersom CYP-enzymet som
metaboliserer legemiddelet blir indusert av et naturmiddel?
Konsentrasjonen endres ikke
Konsentrasjonen synker
Konsentrasjonen stiger
Maks poeng: 1

6.48

Nanopartikler er forenklet sagt partikler med diameter mellom 1 og 100 nm.
Hva er den viktigste egenskap slike partikler har for å kunne gi en raskere toksisk virkning enn
større partikler?
De har mange forskjellige former
De er laget av stoffer som ikke finnes i store partikler
De har relativt stor reaktiv overflate
Det kan festes reaktive kjemiske grupper på overflaten
Maks poeng: 1

6.49

En mann på 45 år har stress-symptomer og ryggsmerter. Han jobber som slakter.
Hvilke arbeidsmiljøfaktorer kan settes i sammenheng med disse symptomene?
Nattarbeid, kvalitative krav, fritidsinteresser, medisinbruk
Ensidig arbeid, nedbemanninger, kvantitative krav, akkordlønn
Disposisjon i familien, rollekonflikt, overtidsarbeid, mosjon
Omstillinger, faglige utviklingsmuligheter, forhold i oppveksten, sosial støtte fra kollegaer
Maks poeng: 1

6.50

I en hypotetisk studie undersøkte vi sammenhengen mellom iskremforbruk (eksponering) og mord
(“sykdommen”).
Hvorfor kan vi anse været for å være en mulig konfunder i denne studien?
Fordi været er assosiert med både eksponeringen og sykdommen og er en følge av sykdommen
Fordi været kan være årsak til både eksponeringen og sykdommen
Fordi været er assosiert med både eksponeringen og sykdommen
Fordi været er assosiert med både eksponeringen og sykdommen og er en følge av
eksponeringen
Maks poeng: 1
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6.51

En 48 år gammel mann med nedsatt hørsel jobber på et mekanisk verksted der de har en støyende
kompressor. I arbeidstilsynets forskrift om tiltaks- og grenseverdier, er tillatt lydtrykknivå 85 dB i
arbeidsmiljøet pasienten jobber i. Støymåling på arbeidsplassen viser at han er utsatt for i
gjennomsnitt 90 dB støy i løpet av en arbeidsdag.
Hvilket tiltak på arbeidsplassen bør vurderes først?
Bytte til lavere støykilde
Bruke verneutstyr
Isolere støykilden
Fjerne støykilden
Maks poeng: 1

6.52

Nedenfor vises et mikroskopibilde fra lymfeknute med liten forstørrelse.

Hva er markert med tallet 4?
Lymfeknutekapsel
Medulla
Follikler med germinalsentra
Parakorteks
Maks poeng: 1

6.53

Maligne tumores i testis kan infiltrere i omkringliggende strukturer, og spesielt infiltrasjon baktil i testis
er assosiert med økt risiko for metastasering.
Hva kalles dette området baktil i testis?
Lobulus testis
Rete testis
Septulum testis
Tunica albuginea
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Maks poeng: 1

6.54

Hvilken struktur ligger ventralt for diencephalon, under thalamus og danner bunnen samt deler
av lateralveggen i tredje ventrikkel?
Hypothalamus
Corpus pineale
Hypofysen
Commisura anterior
Maks poeng: 1

6.55

Bekkenet (pelvis), den nederste delen av kroppsskjelettet, omslutter bekkenorganene og overfører
kroppsvekten fra virvelsøylen til bena. Bekkenet er en symmetrisk, uregelmessig knokkelring.
Hvilke ben inngår i denne knokkelringen?
os ilium, os pubis, os ischii, os sacrum
os coxae, os ilium, os ischii, os pubis
os ilium, os pubis, os obturatum, os sacrum
Maks poeng: 1

6.56

Når det gjelder hjernens embryologi, inndeles den i ulike avsnitt.
Hvilke deler av hjernen omfatter rhombencefalon?
Pons, medulla oblongata og cerebellum
Thalamus, hypothalamus og mesencefalon
Cortex cerebri, corpus striatum og thalamus
Mesencefalon, pons og medulla oblongata
Maks poeng: 1

6.57

Ektopisk brystkjertelvev presenteres ofte for første gang i forbindelse med svangerskap og amming.
Hva er et slikt vev?
Ektopisk brystkjertelvev er brystkjertelvev med forandringer forenlig med laktasjon
Ektopisk brystkjertelvev er brystkjertelvev lokalisert utenfor brystet langs melkelisten
Ektopisk brystkjertelvev er en papillomatøs proliferasjon av kjertelepitelet uten atypi
Ektopisk brystkjertelvev er en proliferasjon av myoepitelceller
Maks poeng: 1

6.58

Hvilken hjernenerve innerverer strukturer som er derivert fra 1. gjellebue/visceralbue?
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Hvilken hjernenerve innerverer strukturer som er derivert fra 1. gjellebue/visceralbue?

Nervus trigeminus
Nervus oculomotorius
Nervus glossofaryngeus
Nervus vagus
Maks poeng: 1

6.59

En pasient har en avrevet muskel på framsiden av låret som gjør at han/hun har nedsatt styrke både
ved fleksjon i hofteleddet og ekstensjon i kneet.
Hvilken muskel er mest sannsynlig avrevet på denne pasienten gitt disse funnene?
M. vastus lateralis
M. rectus femoris
M. vastus medialis
M. vastus intermedius
Maks poeng: 1

6.60

I dypet av hjernehemisfærene ligger ansamlinger/kjerner med grå substans. De deltar i planleggingen
av bevegelser og i skiftet mellom forskjellige bevegelsesmønstre og kalles samlet for basalgangliene.
Hvilke strukturer består de av?
Thalamus, nucleus caudatus og putamen
Nucleus caudatus, putamen og globus pallidus
Nucleus caudatus, putamen og substantia nigra
Putamen, globus pallidus og nucleus lentiformis
Maks poeng: 1

6.61

Du er turnuslege og undersøker en voksen pasient som synes hun hører litt dårlig på venstre øre. Du
utfører otoskopi og ser inn på trommehinnen. Det ligger et bein an mot trommehinnen på innsiden av
denne.
Hvilket mellomørebein er dette?
Stigbøylen (stapes)
Hammeren (malleus)
Ingen mellomørebein ligger an mot trommehinnen
Ambolten (incus)
Maks poeng: 1

6.62

Du er allmennlege og har en mann på 78 år på legekontoret. Han synes han begynner å høre gradvis
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dårligere slik at det er problemer med å oppfatte tale spesielt i støyende omgivelser. Du utfører en
otoskopi, men får ikke vurdert forhold i øregang og trommehinne da øregangen er såpass krummet at
den vanskeliggjør innsynet til trommehinnen. Rinnes prøve er positiv på begge sider. Han har litt
tinnitus (øresus), men ingen svimmelhet. Han har nettopp vært til en audiograf og fått tatt et audiogram
som han har med og viser til deg.

Hva er sannsynlig diagnose?
Ørevoks
Støyskade
Presbyacusis (aldersbetinget høretap)
Væske i mellomøret
Maks poeng: 1

6.63

Du er turnuslege og skal undersøke nesehulen på en pasient på legekontoret. Du bruker et
nesespekulum og spiler ut nesevingen så du får innsyn i fremre del av nesen som vist på bildet. Du
ser en struktur lateralt (til siden) i nesen, her markert med en svart sirkel.

Hva er denne strukturen?
Nedre nesemusling (concha inferior)
Midtre nesemusling (concha media)
Øretrompeten (tuba eustachi)
Neseseptum (skilleveggen)
Maks poeng: 1
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6.64

Hva er 'corona radiata' i hjernen?
Afferente og efferente fibre som går mellom hjernebarken og subcortikale strukturer
Afferente og efferente fibre som går mellom subcortikale strukturer og hjernestammen
Afferente og efferente fibre som går mellom subcortikale strukturer
Afferente og efferente fibre som danner deler av hippocampusformasjonen
Maks poeng: 1

6.65

Cytologiske prøver brukes i utredning av en rekke forskjellige tilstander. Utstryk fra cervix uteri er den
vanligste cytologiske prøvetypen.
Hvilket område er det ønskelig å ta prøven fra, og hvilke celler forventer man å se i en
representativ prøve fra cervix uteri?
Prøven skal tas fra cervixkanalen, og man forventer å finne sylinderepitelceller fra cervixkanalen
og fra endometriet
Prøven skal tas fra ectocervix og den bakre fornix i vagina, og man forventer å finne
plateepitelceller
Prøven skal tas fra overgangssonen mellom ecto- og endocervix, og man forventer å finne
plateepitelceller, sylinderepitelceller og/eller metaplastisk epitel
Prøven skal tas fra ectocervix, og man forventer å finne plateepitelceller, makrofager og
betennelsesceller
Maks poeng: 1

6.66

Ved graviditet øker vekten av uterus fra ca. 60g til 1000g.
Hvilke av følgende mekanismer bidrar til den økte størrelsen?
En økning i antall celler i uterinveggen (hyperplasi), men ikke cellestørrelse (hypertrofi)
En kombinasjon av en økning i antall celler i uterinveggen (hyperplasi) og en økning i
cellestørrelse (hypertrofi)
En økning i cellestørrelse (hypertrofi) i uterinveggen, men ikke en økning i antall celler
(hyperplasi)
En økning i antall celler i endometrium
Maks poeng: 1

6.67

En kvinne på 25 år får fjernet en rød og øm hevelse i venstre lyske. Kirurgen sender preparatet inn til
avdeling for patologi og patologen svarer at det foreligger en abscess.
Hva har patologen beskrevet?
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Store ansamlinger av cytotoksiske lymfocytter
Store ansamlinger av multinukleære kjempeceller
Store ansamlinger av aktiverte lymfocytter
Store ansamlinger av nøytrofile granulocytter
Maks poeng: 1

6.68

Humant papillomavirus (HPV) er et relativt hyppig funn i prøver fra livmorhalsen.
Hva er HPV?
Et virus som ikke er patogent for mennesker
Et DNA virus med mange subtyper, hvorav noen lavrisikosubtyper kan føre til genitale vorter og
høyrisikosubtyper kan forårsake livmorhalskreft
Et virus som fører til utbrudd av smertefulle væskefylte blemmer i slimhinner
Et virus som tilhører den normale floraen i vagina og cervix uteri, men som kan føre til infeksjon
ved nedsatt immunforsvar
Maks poeng: 1

6.69

En kvinne, 55 år, har en sentvoksende tumor på halsen. Kirurgen fjerner denne på fredag. Preparatet
legges i beholder med isotont saltvann. Beholderen er ikke merket med hvilken væske preparatet er
lagt i. Beholderen blir stående på avdeling for patologi over helgen før den på mandag behandles
videre på vanlig måte.
Hvilken konsekvens vil den beskrevne oppbevaringen av dette preparatet ha å si for den videre
diagnostikk?
Det går fint fordi vevsprøver tåler oppbevaring over helg før videre behandling uten at dette
forringer kvaliteten i den videre diagnostikk
Preparatet vil holde seg fint makroskopisk, men vil være ødelagt for mikroskopisk diagnostikk
Det går fint fordi preparatet ikke blir ødelagt så lenge det er lagt i isotont saltvann og dette vil
ikke forringe kvaliteten i den videre diagnostikk
Preparatet vil holde seg fint for rutinediagnostikk, men fordi det ikke er lagt i fikseringsvæske
(formalin) så vil videre undersøkelser som immunhistokjemi og PCR kunne bli vanskelig
Maks poeng: 1

6.70

I en biopsi ser patologen granulomer i mikroskopet.
Hvilken av de følgende tilstander er det mest sannsynlig snakk om?
Ulcerøs colitt
Autoimmun hepatitt
Sarkoidose
Myositt
Maks poeng: 1
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6.71

Høygradig skvamøs intraepitelial lesjon (HSIL) er et begrep som benyttes i diagnostikk av celleutstryk
fra cervix uteri.
Hva betyr dette?
Pasienten har en soppinfeksjon
Det er funnet atypiske epiteliale celler forenlig med infiltrerende plateepitelkarsinom
Pasienten har forandringer i plateepitelet i cervix uteri som kan med tiden utvikle seg til invasiv
plateepitelkarsinom
Pasienten har en Herpes simplex type 2 infeksjon
Maks poeng: 1

6.72

Human bevissthet kan deles inn i 3 naturlig forekommende tilstander som veksler gjennom døgnet.
Hvilken bevissthetstilstand er det spesielt mye av i fosterlivet?
Døs
Dyp NREM-søvn
REM-søvn
NREM-søvn
Maks poeng: 1

6.73

Det er tre patofysiologiske hovedårsaker til trombose, kalt Virchovs triade. Disse virker også inn på
hverandre.
Hvilke kategorier inngår i Virchovs triade?
Traume, hyperkoagulabilitet, unormal blodstrøm
Endotelskade, hyperkoagulabilitet, anemi
Endotelskade, hyperkoagulabilitet, unormal blodstrøm
Maks poeng: 1

6.74

Hjernen har ikke et vanlig lymfesystem, men det er lansert en hypotese om at det kan foreligge et
lymfe-liknende system i hjernen.
Hva antas å være relasjonen mellom dette systemet og søvn - og hvilke mekanismer synes å
regulere dette systemet?
Søvn øker effekten av det aktuelle systemet ved å øke produksjonen av CSF
Søvn reduserer effekten av det aktuelle systemet ved å slippe inn mindre væske intercellulært i
grå substans
Søvn reduserer effekten av det aktuelle systemet ved å redusere produksjonen av CSF
Søvn øker effekten av det aktuelle systemet ved å slippe inn mer væske intercellulært i grå
substans
Maks poeng: 1
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6.75

I et eksperiment stimuleres øvre venstre kvadrant av synsfeltet til en forsøksperson med hvitt lys.
Hvilken del av primære synskorteks (area striata, V1) vil særlig reagere på lys i denne delen av
synsfeltet?
Nedre del av primære synskorteks i venstre hemisfære
Øvre del av primære synskorteks i høyre hemisfære
Øvre del av primære synskorteks i venstre hemisfære
Nedre del av primære synskorteks i høyre hemisfære
Maks poeng: 1

6.76

Lysrefleksen (også kalt pupillerefleksen) gjør at begge pupillene kontraherer når lysmengden som når
netthinnen på én side øker.
Hva utgjør det afferente leddet til denne refleksen?
Nervefibre fra retina i nervus opticus som går til hypothalamus
Nervefibre fra retina i nervus opticus som går til colliculus superior
Nervefibre fra retina i nervus opticus som går til corpus geniculatum laterale
Nervefibre fra retina i nervus opticus som går til pretectum
Maks poeng: 1

6.77

Ordet "neoplasi" betyr "ny vekst". Ordet oppfattes ofte som synonymt med svulst.
Hva er en neoplastisk lesjon?
Et sår i primær eller sekundær tilheling med proliferasjon av granulasjonsvev etterfulgt av
arrdannelse
En lesjon som oppstår når celler unndrar seg kroppens normale reguleringsmekanismer for
vekst
En økning i antall celler sammenlignet med det normale som fører til en økning i organets
størrelse
En lesjon som presenterer som en hevelse eller tumor, uavhengig av årsaken til forandringen
Maks poeng: 1

6.78

De efferente autonome sympatiske baner har tre nivåer: 1. nevron, 2. nevron og 3. nevron.
Hvor ligger de fleste 3. nevron plassert?
Periakveduktal grå substans (PAG)
Grensestrengen
Amygdala
Intermediolateral cellesøyle
Maks poeng: 1
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6.79

Maks poeng: 1

I sentralnervesystemet vil noen nervefibersystemer bindes sammen med synaptisk konvergens mens
andre divergerer.
Hvilken forbindelse i lillehjernen har en synaptisk divergerende innervasjonsratio på ca 1:5?
Fra kornceller til Purkinjeceller
Fra Olivia inferior til Purkinjeceller
Fra kurvceller til Purkinjeceller
Fra stjerneceller til Purkinjeceller
Maks poeng: 1

6.80

Sekresjon fra eksokrine kjertler kan skje på flere måter. En måte er merokrin sekresjon.
Hva er mekanismen i denne typen sekresjon?
Produktet slippes ut av cellene ved eksocytose direkte til kjertelens lumen
Cellens produkt blir pakket inn i en del av cytoplasma ved cellens apex som så løsner fra cellen
Hele cellen blir avstøtt og produktet frigjøres når cellen går i oppløsning
Cellens produkt blir frigjort til interstitielt vev like ved for så å bli tatt opp i blodet
Maks poeng: 1

6.81

Ved mikroskopisk undersøkelse av et vevssnitt ønsker patologen av og til å se om enkelte proteiner er
til stede i vevet.
Hvilken metode bruker patologen for å synliggjøre proteiner i vevssnitt?
Polymerase kjedereaksjon (PCR)
In situ hybridisering (ISH)
Immunhistokjemi (IHC)
Hematoxylin-eosin-safran (HES)
Maks poeng: 1

6.82

Et nåværende screeningprogram anbefaler at alle kvinner mellom 25 og 69 år tar celleprøve fra
livmorhalsen hvert tredje år.
Hva er hensikten med dette screeningprogrammet?
Hindre spredning av human papillomavirus (HPV) infeksjon
Redusere forekomsten og dødeligheten av livmorhalskreft
Registrere forekomsten av klamydiaindusert barnløshet
Følge opp enkeltindivider med kjent risiko for å utvikle livmorhalskreft
Maks poeng: 1
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6.83

En pasient får fjernet en tumor fra glandula parotis. I biopsisvaret står det at det foreligger et adenom.
Hvilken påstand passer med en slik diagnose?
Adenom er en benign epitelial tumor
Adenom er en benign bløtdelstumor
Adenom viser vanligvis infiltrerende vekst
Adenom har høy proliferativ aktivitet
Maks poeng: 1

6.84

Infarkter skyldes ofte arteriell tromboembolisk sykdom.
Gitt at dette er årsak, hvilket av følgende er mest sannsynlig et hemoragisk infarkt?
Hjerteinfarkt
Lungeinfarkt
Miltinfarkt
Nyreinfarkt
Maks poeng: 1

6.85

Ved en del inflammatoriske sykdommer kan bestemte betennelsesceller være involvert. På bildet
under sees en inflammatorisk prosess i tykktarmslimhinnen hos en pasient som har hatt plager med
noe diaré og magesmerter over lang tid.
Hvilke typer inflammatoriske celler er det som ses i området merket med et ett-tall?

Nøytrofile granulocytter
Makrofager
Plasmaceller
Lymfocytter
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Maks poeng: 1

6.86

Nervegassen Sarin hemmer acetylcholin esterase, og gir dermed økt mengde acetylcholin i synapser
og ved endeorganer, særlig kjertler og glatt muskulatur. Ofrene for gassen dør av åndenød på grunn
av spasmer i bronkiene og økt slimsekresjon fra bronkiale kjertler. I tillegg har pasientene en mengde
symptomer og tegn som oppsummeres som SLUDGE: salivasjon (spyttsekresjon), lakrimasjon
(tåreflod), urinering, diare, gastrointestinale symptomer, emesis (oppkast). De får også utvidete
pupiller (mydriasis). Mange av effektene av sarin (men ikke alle nevnt over) formidles av hjernenerver.
Hvilke hjernenerver er det?
Andre, tredje, sjette og tiende
Tredje, syvende, niende og tiende
Tredje, femte, syvende og tiende
Fjerde, niende og tiende
Maks poeng: 1

6.87

På figuren ser du en oversikt over muskulaturen i bekkenbunnen hos kvinner. For å unngå skade på
perineum under fødsel må man av og til legge en episiotomi (dvs. et klipp, her markert med svart
strek).
Hvilken muskel klippes da vanligvis over?

M. transversus perinei profundus
M. transversus perinei superficialis
M. sphincter ani externus
M. bulbocavernosus
Maks poeng: 1

6.88

Du jobber som fastlege og det kommer en mor med et 5 uker gammelt barn som står på
immunsupprimerende behandling. Mor er bekymret og lurer på om det er noen av de rutinemessige
vaksinene i de 6 første levemåneder som barnet ikke bør få.
Hvilke vaksiner som er del av det ordinære barnevaksinasjonsprogrammet skal dette barnet
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ikke ha og hvorfor?
Meslinger, kusma og røde hunder, fordi det er levende vaksiner
Difteri, stivkrampe og tetanus, fordi det er en kombinasjonsvaksine
Rotavirusvaksinen fordi, det er en levende vaksine
Pneumokokkvaksine, fordi det er en konjugatvaksine
Maks poeng: 1

6.89

Et barn på 18 mnd og barnets mor er på lekeplassen for å leke. Barnet leker litt for seg selv et lite
stykke borte fra mor, før det går tilbake til mor igjen. Deretter drar barnet ut på en ny, selvstendig
"ekspedisjon" på lekeplassen, før det så, etter en stund, kommer tilbake til mor. Slik fortsetter
samspillet mellom mor og barn helt til de drar hjem.
Hva er dette et eksempel på?
Tilknytningsatferd
Logisk hypotesetesting
Pre-operasjonell tenkning
Konservering
Maks poeng: 1

6.90

Hvilket hormon stimulerer testosteronproduksjonen i testiklene?
Inhibin
LH (luteiniserende hormon)
FSH (follikkelstimulerende hormon)
ACTH (adrenokortikotropt hormon)
Maks poeng: 1

6.91

I utviklingspsykologien beskrives ungdom som «egosentrisk».
Hva menes med dette?
De tror lett at andre føler det samme som dem
De viser lite empati på grunn av et materialistisk samfunn
De viser lite empati på grunn av den teknologiske samfunnsutviklingen
De tror lett at andre føler på en helt annen måte enn dem
Maks poeng: 1

6.92

Nevrulasjonen er en vesentlig prosess i den tidlige embryoutviklingen.
Når skjer denne prosessen?
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I svangerskapsuke 3
I svangerskapsuke 5
I svangerskapsuke 7
I svangerskapsuke 9
Maks poeng: 1

6.93

En mor oppsøker deg som fastlege med sitt 4,5 år gammelt barn. Hun og barnehagen er bekymret for
om barnet er forsinket i sin kognitive utvikling. Mor beskriver en normal motorisk utvikling, men sier at
barnet først sa sitt første ord som ca. 2,5 år gammel, og han sliter enda med artikulasjon av enkelte
ord. Han bruker i liten grad setninger eller flere ord for å uttrykke seg. I barnehagen leker han ikke med
andre, men mer på siden av andre. Ut fra observasjoner på kontoret ser du at barnet har
objektpermanens, begynnende evne til konservering og er ikke helt egosentrisk i tenkning.
Hvordan vurderer du barnets utvikling, og hva vil være det mest korrekte tilltaket etter den
første konsultasjonen?
Du vurderer at barnet helt klart er forsinket i sin generelle utvikling og anbefaler en
viderehenvisning til habiliteringstjenesten for barn og unge for utredning av mulig
utviklingsforstyrrelse
Du vurderer at dette er et barn med forsinket språk- og kognitiv utvikling og informerer moren
om at hun komme tilbake etter et halvt år hvis det ikke har vært noen fremgang
Du vurderer at dette er et barn med forsinket språk- og kognitiv utvikling og velger å
henvise videre til syns- og hørselsundersøkelse som første tiltak
Du vurderer at den generelle utviklingen til dette barnet er helt adekvat, og at dette er snakk om
en bekymret og uerfaren mor der det ikke er behov for viderehenvisning
Maks poeng: 1

6.94

Barns evne til å regulere sine egne følelser er viktig for flere utviklingsområder. Det å kunne regulere
sine følelser er en av sju hovedaspekter ved emosjoner.
Hva innebærer denne reguleringen?
Dette innebærer at barnet blir gradvis mer selvregulert fra å kreve ytre hjelp til å regulere seg
selv
Dette innebærer å redusere negative emosjoner og unngå utagerende adferd
Dette innebærer at barnet lærer å justere intensiteten på emosjonene og kontrollere
handlingsimpulser
Maks poeng: 1

6.95

Nevrulasjonen er en vesentlig prosess i den tidlige embryoutviklingen.
Hva innebærer denne prosessen?
Dannelsen av ektoderm
Dannelsen av ryggstrengen (notokord)
Dannelsen av organsystemene
Dannelsen av sentralnervesystemet
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Maks poeng: 1

6.96

En kvinne på 23 år er gravid i uke 26 og kommer til sin fastlege for kontroll. Hun fremstår som
engstelig og ønsker henvisning til sykehuset for å få keisersnitt. Hun har tidligere hatt en fødsel som
endte med hastekeisersnitt. Hun sier at hun ikke får sove om natten fordi hun gruer seg til fødselen.
Svangerskapet er planlagt, og hun sier at «lillemor» inni magen holder henne våken om natta.
Hvilke beskyttelses- og risikofaktorer for fødselsangst kan man se for seg ut fra denne
beskrivelsen?
Det er en beskyttelsesfaktor at kvinnen har vært gravid før og en risikofaktor at hun er sliten
Det er en beskyttelsesfaktor at svangerskapet var planlagt og en risikofaktor at hun kaller
babyen «lillemor»
Det er en beskyttelsesfaktor at kvinnen er ung og en risikofaktor at hun ikke får sove om natten
Det er en beskyttelsesfaktor at hun forteller legen om sine bekymringer og en risikofaktor at hun
har hatt et hastekeisersnitt
Maks poeng: 1

6.97

Tidlig i den embryonale utviklingen fester det befruktede egget seg i livmorveggen.
På hvilken dag etter befruktning skjer dette?
Dag 3-5
Dag 6-8
Dag 9-11
Dag 12-14
Maks poeng: 1

6.98

I den tidlige embryoutviklingen er en prosess som kalles gastrulasjonen vesentlig.
Hva skjer i denne prosessen?
Magesekken roteres på plass
Magesekken dannes
De 3 kimlagene dannes
Gastrointestinaltraktus utvikles
Maks poeng: 1

6.99

På hvilket stadium er avlesningen av det embryonale genom i befruktede egg igang hos
mennesker?
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4-celle-stadiet, dag 2
8-celle-stadiet, dag 3
Morula-stadiet, dag 4
Blastocyst-stadiet, dag 5
Maks poeng: 1

6.100

Fysiologisk herniering er et begrep som omtaler en prosess i embryo/fosterutviklingen.
Hva er dette og etter hvilken svangerskapsuke skal det normalt forsvinne?
En utvidelse av sideventriklene i hjernen som forsvinner rundt svangerskapsuke 20
En utvidelse av navlesnoren som forsvinner rundt svangerskapsuke 16
En utvidelse av navlesnoren som forsvinner rundt svangerskapsuke 12
En utvidelse av sideventriklene i hjernen som forsvinner rundt svangerskapsuke 16
Maks poeng: 1

6.101

Spontanrapporteringssystemer for bivirkningsmeldinger fanger bare opp en liten del av de
bivirkningene som rammer pasienter. Forskningsprosjekter hvor man har undersøkt store
pasientkohorter i detalj har lært oss at problemet er stort.
Hva forteller denne forskningen oss om legemiddelbivirkninger som dødsårsak i vår del av
verden?
Circa den 2.-3. viktigste dødsårsak
Circa den 4.-7. viktigste dødsårsak
Circa den 7.-10. viktigste dødsårsak
Circa den 10.-14. viktigste dødsårsak
Maks poeng: 1

6.102

Ved en bestemt administrasjonsform er et legemiddels biologiske tilgjengelighet per definisjon lik 100
%.
Hvilken administrasjonsform er det?
Peroral administrasjon
Intramuskulær administrasjon
Subkutan administrasjon
Intravenøs administrasjon
Maks poeng: 1

6.103

I hvilken grad et legemiddel utskilles renalt, er et nettoresultat av tre distinkte prosesser.
Hvilke prosesser handler det om?
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Glomerulær filtrasjon, glomerulær reabsorpsjon og tubulær sekresjon
Glomerulær filtrasjon, tubulær sekresjon og tubulær reabsorpsjon
Glomerulær sekresjon, tubulær filtrasjon og tubulær reabsorpsjon
Glomerulær sekresjon, tubulær sekresjon og tubulær reabsorpsjon
Maks poeng: 1

6.104

Warfarin, fenoksymetylpenicillin, litium og diazepam er fire mye brukte, men ellers vidt forskjellige
legemidler. To av dem har en lav terapeutisk indeks.
Hvilke to handler det om?
Warfarin og fenoksymetylpenicillin
Fenoksymetylpenicillin og diazepam
Warfarin og litium
Litium og diazepam
Maks poeng: 1

6.105

Legemiddelutprøving omtales ofte som å omfatte fire faser som kalles fase I, II, III og IV. En av disse
fasene omtales som «overvåkning etter markedsføring» («postmarketing surveillance»).
Hva kalles denne fasen?
Fase I
Fase II
Fase III
Fase IV
Maks poeng: 1

6.106

Noen helseøkonomer og andre som bekymrer seg for framtidas helsevesen hevder at sykehuskøene
helt kunne avskaffes hvis vi klarte å eliminere legemiddelbivirkninger som årsak til uhelse i
befolkningen. Andre tviler på at dette er riktig.
Omtrent hvor stor andel av innleggelsene i medisinske avdelinger ved norske sykehus skyldes
slike bivirkninger?
1-2%
5 - 10 %
10 - 20 %
20 - 30 %
Maks poeng: 1

6.107

En 45 år gammel kvinne behandles for schizoaffektiv lidelse med det antipsykotiske legemiddelet
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haloperidol. Hun har hittil fått legemiddelet peroralt, i en dosering på 5 mg/dag. Pasienten har hatt
problemer med å huske å ta tablettene sine, og har opplevd forverringer på grunn av dette. Hun
ønsker nå å gå over til intramuskulære depotinjeksjoner som injiseres hver 4. uke. Den perorale
biologiske tilgjengeligheten for haloperidol er omtrent 0,67 (67%).
Hvilken intramuskulær dosering tilsvarer den tidligere perorale doseringen?
46 mg hver 4. uke
94 mg hver 4. uke
140 mg hver 4. uke
186 mg hver 4. uke
Maks poeng: 1

6.108

En pasient kommer inn på legekontoret med en abscess på foten, og du mistenker at infeksjonen er
forårsaket av gule stafylokokker (Staph. aureus). Du drenerer abscessen og foreskriver
fenoksymetylpenicillin til peroralt bruk.
Er dette et godt valg av antibiotika?
Nei, fordi det er stor sannsynlighet for at bakterien er meticillin-resistent
Ja, fordi bakterien er grampositiv vil et antibiotikum som angriper peptidoglykansyntesen være et
godt valg
Nei, fordi det er stor sannsynlighet for at bakterien er betalaktamaseproduserende
Ja, fordi fenoksymetylpenicillin er mindre resistensdrivende og har mindre bivirkninger enn
andre typer antiobiotika
Maks poeng: 1

6.109

En 26 år gammel kvinnelig pasient kommer inn på akuttmottaket med alvorlig litiumforgiftning. Litium
er et legemiddel som brukes i behandling av bipolar lidelse. Legemidlet har et relativt lite
distribusjonsvolum. Som lege vurderer du om dialyse, en metode for å fjerne avfallsstoffer direkte fra
blod, er en mulig behandling.
Kan dialyse være en effektiv behandling hos denne pasienten?
Ja, fordi et lite distribusjonsvolum betyr mye legemiddel i plasma
Ja, fordi et lite distribusjonsvolum betyr lite legemiddel i plasma
Nei, fordi et lite distribusjonsvolum betyr mye legemiddel i plasma
Nei, fordi et lite distribusjonsvolum betyr lite legemiddel i plasma
Maks poeng: 1

6.110

En 50 år gammel mann oppsøker fastlegen på grunn av symptomer med svetting og hjertebank som
kommer anfallsvis. Han har også høy blodtrykk. Det blir påvist en tumor i binyremargen
(feokromocytom).
Hvilket hormon vil være forhøyet hos denne pasienten?
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Adrenalin
Aldosteron
Androstendion
Kortisol
Maks poeng: 1

6.111

Biosyntesen av T3 og T4 skjer i flere trinn. Det første trinnet starter med opptak og konsentrering av et
grunnstoff i glandula tyreoidea.
Hvilket grunnstoff er dette?
Jod
Natrium
Brom
Kalium
Maks poeng: 1

6.112

Håvard har vært utsatt for en hodeskade i forbindelse med en bilulykke. Etter dette har han vært
ekstremt plaget med tørste og kan drikke flere liter vann om dagen. Han har også økt vannlatning med
store mengder ukonsentrert urin.
Hvilket hormon er det som mangler og dermed forårsaker hans symptomer?
ADH
TSH
ACTH
FSH
Maks poeng: 1

6.113

En student på 22 år oppsøker fastlegen da han sliter med å få sove og komme seg opp til første
forelesning. Han har med seg søvndagbok som viser at han står opp ca kl 07:45 på hverdagene og
12:00 i helgene, noe avtagende innsovningslatens fra mandag til fredag. Ingen oppvåkninger.
Basert på søvnfysiologi, hvilket behandlingstiltak er rett å prioritere?
Fast tidspunkt for å stå opp gjennom hele uka
Råd om bruk av dagslysyslampe
Generell opplæring om søvnhygiene
Fast tidspunkt for å legge seg gjennom hele uka
Maks poeng: 1

6.114

Hvilken analyse anbefales primært for å diagnostisere diabetes?
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Glukosebelastning
Glukose i urinen
HbA1c
Fastende blodsukker
Maks poeng: 1

6.115

En kvinne på 77 år angir at hun de siste 5 år har våknet opp ca 2 ganger à 30 minutter per natt, noe
som bekreftes i søvndagbok. Hun legger seg circa kl 24, sovner raskt og står opp circa kl 07. Hun
opplever lite plager på dagtid utover noe trøtthet. Hun tror at hun kanskje ikke trenger så mye søvn,
men sier at det hadde vært fint med 7 timer søvn. Hun er ellers frisk og tar ingen medisiner.
Basert på kunnskap om søvn, hvilket tiltak anbefaler du først?
Ber henne legge seg kl 1 og stå opp kl 7
Henviser til polysomnografi
Sovetabletter
Råd om søvnhygiene og trygging
Maks poeng: 1

6.116

En tidligere frisk kvinne på 39 år oppsøker fastlegekontoret. De siste 3-4 ukene har hun vært slapp og
sliten. Hun har hatt økt tørste og hyppig vannlating, den siste uken også 1-2 ganger hver natt. Hun har
gått ned 4 kg i vekt og veier nå 76 kg. HbA1c 9,7 % (4,3-5,6) og blodsukker 15,2 mmol/l påviser
diabetes, og du tar supplerende prøver for å fastsette hvilken type diabetes hun har.
Hvilke funn/ananlyser vil kunne bekrefte at hun har type 2 diabetes?
Høy BMI
Positive autoantistoff (anti-GAD/anti-IA2)
Lav s-insulin
Høy insulin C-peptid
Maks poeng: 1

6.117

En kvinne på 62 år har begynnt å gjøre feil i sitt arbeid og unngår å være sammen med de andre i
lunsjen. Ved konsultasjon hos fastlegen gjør man ingen klare funn og kvinnen svarer normalt ved
samtale. Fastlegen har ringt og diskutert utredning med en psykiater som foreslo nevropsykologisk
undersøkelse.
Hva kan man finne ved en slik undersøkelse?
Begynnende kognitiv svikt/ demens
ADHD (Attention deficit hyperkinetic disorder)/ hyperkinetisk fortyrrelse
Generalisert angstlidelse
Unnvikende personlighetsforstyrrelse
Maks poeng: 1
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6.118

En kvinne på 50 år med depresjon forteller deg at hun tror at hun aldri vil få det bra og at hun tenker
mye på at hun vil ta livet sitt.
Hvilken informasjon bør du gi henne?
Informere om effekten av antidepressiv medisin mot suicidaltanker og anbefale rask opptrapping
Informere om viktigheten av fysisk aktivitet og regelmessig trening for å forebygge depresjoner
Informere om at prognosen er god og at håpløshetsfølelsen er et symptom som også vil gå over
Informere om virkningen på familiemedlemmer hvis hun tar livet sitt for å redusere suicidalfaren
Maks poeng: 1

6.119

En urolig pasient som bringes til legevakten virker fraværende og svarer bare delvis på spørmål. Han
sier blant annet at han er forfulgt, og at han kan kjenne at det lukter giftgass. Du ser at han skvetter ved
små lyder som andre ikke legger merke til, og at han virker redd. En kollega spør om det er noe som
tyder på at pasienten er hallusinert.
Hva bør du svare?
Han føler seg forfulgt
Han kjenner lukten av giftgass
Du mistenker psykose, men det er ingen opplysninger om hallusinasjoner
Han er redd og reagerer på små lyder
Maks poeng: 1

6.120

En mann på 20 år kommer til legevakten med sine foreldre fordi han har isolert seg i sin hybel og har
sluttet å svare når vennene ringer ham på mobilen. På legevakten har han virket redd og har flakket
med blikket. Han sier svært lite og svarer meget kort på spørsmål. Ved undersøkelse har han ment at
han ikke hadde noe blodtrykk og at det ikke var blod igjen i kroppen hans.
Hvilken type psykisk lidelse er mest sannsynlig?
Alvorlig depresjon
Psykose
Organisk affektiv lidelse
Autisme
Maks poeng: 1
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