STASJONER GITT I ØVESLØYFE FØR OSKE IIAB VÅR 2016 - oppgavetekst
(Forbehold om endring av tekst og innhold)

Oppgave 1: Nevrologi/nevrokirurgi
Ole Malm/Lise Nilsen er en 29 år gammel mann/kvinne som kommer til fastlegen i
dag på grunn av nakkesmerter. Han/hun har i tillegg smerteutstråling til høyre
overekstremitet. Smertene stråler langs fremsiden av overarmen, radialsiden av
underarmen og til tommelen. I tillegg opplever han/hun plagsom nummenhet og
parestesier i høyre hånd.
Smertene oppsto for 1 måned siden uten noe forutgående traume. Smertene
forverres ved fysisk aktivitet og pasienten har ikke vært i stand til å gå på jobb de
siste to dagene på grunn av det aktuelle.
Gå inn og utfør undersøkelse av nakken, forklar pasienten hva du ser etter og gjør.
Du skal ikke ta opp anamnese annet enn det som er naturlig under undersøkelsen.
Når det er 1 minutt igjen spør eksaminator deg 2 spørsmål.
Dersom du blir ferdig med undersøkelsen før det er 1 minutt igjen, kan du tilkjennegi
det til eksaminator.
Vent på gangen til du hører startsignalet.

Oppgave 2: Geriatri
Du jobber som fastlege. En 75 år gammel mann/kvinne som heter Ola Hansen/Anna
Hansen var for to uker siden til deg med spørsmål om begynnende demens.
Pasienten kommer nå tilbake for kognitiv testing.
Du skal gå inn til pasienten og gjøre en kortversjon av MMSE som ligger på bordet
foran deg. Hils på pasienten, forklar hva som skal skje og utfør testingen.
Du skal ikke ta opp anamnese eller gjøre klinisk undersøkelse, vi forutsetter at det
ble gjort på forrige legebesøk. Når det er ett minutt igjen vil eksaminator stille deg et
spørsmål om videre utredning. Dersom du er ferdig testingen før det er ett minutt
igjen, tilkjennegi dette til eksaminator.
Vent på gangen til du hører startsignalet.

Oppgave 3: Radiologi
Ole Larsen er en 94 år gammel mann. Han er stort sett frisk fra før, og bruker bare
acetylsalicylsyre (Albyl E) som fast medisin.
Han kommer med ambulanse til akuttmottaket ved St Olavs Hospital etter at han falt
og slo bakhodet på en spasertur for 3 timer siden. Han var bevisstløs i 5 minutter
etter fallet.
Du er turnuslege i akuttmottaket og du tar imot Ole. Han virker trøtt og sier han er litt
kvalm, men er ellers i god form. Han har et hematom i bakhodet, men ellers er det
ingen funn ved klinisk undersøkelse.
Du henviser til en bildeundersøkelse som du skal tolke på denne stasjonen. Hvilken
bildeundersøkelse er førstevalget, og som du har henvist Ole Larsen til?
Eksaminator vil gi deg nærmere instruksjoner om hva du skal gjøre underveis i
oppgaven. (Det er ingen standardisert pasient på denne stasjonen)
Vent på gangen til du hører startsignalet.
(Bildene ligger på åpen nettside:
http://radiopaedia.org/cases/cf00cd7e1ba0dbb5e9082bd8e3c5ef1d/studies/49534)

Oppgave 4: Onkologi/palliasjon
Du er fastlege for en kvinne på 60 år med brystkreft med skjelettmetastaser. Hun
bruker Paracetamol 1 g x 4 og Ibuprofen 400 mg inntil x 3 (NSAID) daglig.
Pasienten er i dag hos deg på fastlegekontoret på grunn av økte smerter fra korsrygg
og bekkenregion siste uke, hvor hun har kjente skjelettmetastaser. Du nevner for
henne at det kan bli aktuelt å starte med langtidsvirkende morfin, men pasienten har
tidligere uttrykt motforestillinger mot dette og gjør det også nå.
Hvordan håndterer du hennes motforestillinger?
Hvordan vil du starte opioid-behandlingen?
Hva vil du informere om?
Når det er 1 minutt igjen vil eksaminator spørre deg 1 spørsmål. Hvis du er ferdig
med oppgaven før det er ett minutt igjen kan du tilkjennegi det til eksaminator.
Vent på gangen til du hører startsignalet.

