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1
Statiner er den mest brukte legemiddelgruppen ved dyslipidemi.
Hva er denne legemiddelgruppens primære virkningsmekanisme?
A
B
C
D

Øker utskillelsen av kolesterol i tarmen ved å binde gallesyrer i tarmen, som deretter skilles ut i
fæces
Reduserer nedbrytingen av triglyserider til frie fettsyrer, noe som reduserer dannelsen av LDL
Hemmer opptaket av kolesterol fra tarmen via p-glykoprotein
Reduserer kolesterolsyntesen ved å hemme enzymet HMG CoA reduktase
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2
Arteria poplitea deler seg i 3 arterier som forsyner legg og fot – hhv. arteria tibialis anterior, arteria
tibialis posterior og arteria fibularis (peroneus). Distalt går arteria tibialis anterior over i arteria dorsalis
pedis.
Hvilke to fotarterier måles for å kalkulere ankel-brachial indeks?

A
B
C
D

Arteria fibularis og arteria tibialis posterior
Arteria tibialis anterior og arteria tibialis posterior
Arteria fibularis og arteria tibialis anterior
Arteria dorsalis pedis og arteria tibialis posterior
000015a4e100a700b2

3
En mann (75 år) ble innlagt med diagnosen apoplexia cerebri. Pasienten forble komatøs og døde etter
noen dager. Ved obduksjon fant man ved gjennomskjæring av storehjernen forandringer som vist på
bildet.
Hva er den mest sannsynlige diagnosen?

A
B
C
D

Glioblastom med blødning
Hjerneblødning
Hemorrhagisk hjerneinfarkt
Anemisk hjerneinfarkt
000015a4e100a700b2
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4
Du har distriksturnus. En 30 år gammel kvinne som tidligere har vært frisk kommer til deg. Hun har den
siste uken merket dårligere syn på sitt høyre øye, og smerter ved øyebevegelser høyre øye. Øyet er
blekt. Pupillene er like store. Du finner positiv «swinging flashlight test» (du lyser annenhver gang på
høyre og venstre øye) og ser at pupillene blir mindre når du lyser på venstre øye og tilsynelatende
større når du lyser på høyre øye.
Hva er høyst sannsynlig årsaken til dette?
A
B
C
D

Sykdom i høyre ganglion ciliare gjør at efferente signal til høyre pupille blir dårligere
Sykdom i Edinger-Westfal-kjernen gjør at det blir en feilkobling slik at de efferente signalene til
høyre pupille blir dårligere
Sykdom i makula høyre øye gjør at lyset ikke registreres og at de afferente signalene inn til
hjernen blir dårligere
Sykdom i høyre synsnerve gjør at de afferente signalene inn til hjernen blir dårligere
000015a4e100a700b2

5
En 60 år gammel mann behandles for hjertesvikt grunnet dilatert kardiomyopati med betydelig nedsatt
venstre ventrikkelfunksjon. Han har i tillegg kjent hypertensjon og diabets mellitus type 2. Det
foreligger ingen annen kjent sykdom og nyrefunksjonen er normal. Han har nå vært innlagt
lokalsykehuset med forverring av hjertesvikten grunnet et selvbegrensende anfall med atrieflutter.
Hva er riktig håndtering for videre emboliprofylakse?
A
B
C
D

Oral antikoagualsjon og acetylsalisylsyre
Oral antikoagulasjon
Ingen antitrombotisk behandling
Acetylsalisylsyre
000015a4e100a700b2

6
En kvinne i midten av førtiårene kommer til deg på allmennlegekontoret. Hun er tett i nesen med
sekresjon av gult sekret. Hun har bankende smerter lokalisert til pannen og over kinnbeina. Hun har
ikke målt temperaturen, men føler seg litt varm i kroppen.
Hvilken diagnose er mest sannsynlig?
A
B
C
D

Kronisk sinusitt
Akutt sinusitt
Rhinitt
Nesepolypper
000015a4e100a700b2

7
En kvinne, 61 år, har tidligere ikke vært særlig plaget med hodepine, men siste 3-4 uker har hun hatt
en pressende smerte i hele hodet og dels i nakken som har vært til stede nesten hele tiden. Hun har
etterhvert følt seg generelt dårlig, oppsøkt sin lege flere ganger. Legen har ikke funnet noe galt ved
nevrologisk undersøkelse eller ved undersøkelse av hodet og nakken, men det har vært litt forhøyete
hvite blodceller og C-reaktivt protein. I forbindelse med en ytterligere forverring blir hun til slutt innlagt
på lokalsykehuset. Det blir først tatt en cerebral CT og gjort en orienterende nevrologisk undersøkelse
som begge er normale. Hun blir så spinalpunktert. Spinalvæsken er klar, og trykket er 19 cm H2O målt
i sideleie. Analyse av spinalvæsken viser: totalprotein 0,28 g/L, glukose: 3,6mmol/L (i blod 5,3), celler:
84 x 106 mononukleære/L, IgG-indeks: 0,18.
Spinalvæske

Totalprotein

Referanseverdi 0,15-0,50

Glukose
60-70% av
samtidig
glukoseverdi

celler
cellerx106/L

IgG-indeks

0-5
<0,70
(> 60%
mononukleære)
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Hvilken av følgende diagnoser er mest sannsynlig?
A
B
C
D
E

Bakteriell meningitt
Idiopatisk intrakraniell hypertensjon
Subarachnoidalblødning
Viral meningitt
Temporalisarteritt
000015a4e100a700b2

8
En 65 år gammel mann, tidligere stor røyker, sluttet for 5 år siden og med kjent KOLS, kommer til
kontroll på lungepoliklinikken 3 måneder etter akutt innlegges i sykehus grunnet akutt tungpustethet.
Arterielle blodgasser med 2 L O2 viser følgende verdier: pH 7,37 PCO2 7,5 kPa BE +10 PO2 7,8 kPa
NORMALVERDIER:
•PaO2 11 -13 kPa(14.4 -0.069 x alder (i antall år))
•PaCO2 5.3 kPa(5.0 -5.5)
•pH 7.40 (7.35 -7.45)
•BE 0
Hva er din vurdering av blodgassresultatet?
A
B
C
D

Det er mest forenlig med akutt hyperkapnisk respirasjonssvikt og en metabolsk alkalose
Det er mest forenlig med kronisk hyperkapnisk respirasjonssvikt og en metabolsk alkalose
Det er mest forenlig med kronisk hyperkapnisk respirasjonssvikt
Det er mest forenlig med en akutt forverring av en kronisk hyperkapnisk respirasjonssvikt
000015a4e100a700b2

9
En 74 år gammel kvinne har gjennom flere måneder registrert økende smerter i begge lår og legger
når hun går tur. Etterhvert har smertene blitt så uttalte at hun må stoppe etter ca. 200-300 meters
gange for symptomlindring. Etter noen minutters hvile har smertene avtatt slik at hun kan gå videre,
men smertene kommer tilbake igjen etter at hun har gått noen hundre meter. Du mistenker at det kan
være spinal stenose som forårsaker symptomene.
Hvilken anamnestisk opplysning vil gi videre støtte for denne diagnosen?
A
B
C
D

Hun har mer uttalte smerter når hun går oppover enn nedover bakke
Smertene er ofte svært uttalt når hun ligger til sengs om natten
Hun har ikke registrert at smertene lindres når hun bøyer seg fremover
Hun kan sykle over lengre distanser uten at de aktuelle smertene setter inn
000015a4e100a700b2

10
En 25 år gammel kvinne kommer på legekontoret fordi hun har hyppige (mer enn 5 ganger i døgnet),
små og blodige tømminger fra tarmen.
Det kommer litt blod og litt slim ved hver tømming. Hun har ikke smerter, men har en lettelse etter
tømming.
Hviken diagnose er mest sannsynlig og må avklares?
A
B
C
D

Pasienten har sannsynligvis Mb Crohn
Malign sykdom i rektum
Hemorroider
Ulcerøs colitt eller proktitt
000015a4e100a700b2

11
Høyt inntak av mettede fettsyrer antas å øke nivået av LDL-kolesterol som på sin side øker risikoen for
hjerteinfarkt. Vi kan anse høyt fettinntak som eksponeringen av interesse og hjerteinfarkt som
sykdommen av interesse.
Hva er da den potensielle rollen til LDL-kolesterol: en konfounder eller en mediator, og hvorfor?
A
B
C
D

Mediator fordi LDL-kolesterol er assosiert med både eksponeringen og sykdommen og er en
følge av eksponeringen.
Konfounder fordi LDL-kolesterol er assosiert med både eksponeringen og sykdommen og er en
følge av eksponeringen.
Konfounder fordi LDL-kolesterol er assosiert med både eksponeringen og sykdommen.
Mediator fordi LDL-kolesterol er assosiert med både eksponeringen og sykdommen.
000015a4e100a700b2
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12
Ticagrelor (Brilique) benyttes ved behandling av akutt koronarsyndrom.
Hva er virkningsmekanismen for ticagrelor?
A
B
C
D

Ticagrelor er et nyutviklet lavmolekylært heparin
Ticagrelor er en direkte trombinhemmer
Ticagrelor er en platehemmer som virker ved å blokkere ADP-receptorene på blodplatene
Ticagrelor er en faktor Xa hemmer
000015a4e100a700b2

13
Du har vakt og tilkalles til sengepost på ettermiddagen da en mannlig pasient på 55 år med ca pulm
med spredning til skjelett har målt forhøyet korrigert kalsium på 3,6 (N: 2,15 - 2,51 mmol/L).
Hva gjør du?
A
B
C
D

Setter pasienten på vanndrivende(loop-diuretika) iv som vil medføre rask utskillelse av kalsium i
urinen og dermed senke nivå av serumkalsium
Seponerer Kalsiumtablettene han står på. Kontroll av Kalsium neste dag.
Setter pasienten på høydose steroider iv. Kontroll av Kalsium etter 4 timer.
Forordner rikelig væske iv, 2-3 liter 0,9 % NaCl/døgn . Kontroll av Kalsium neste dag.
000015a4e100a700b2

14
Du er fastlege og en kvinne på 34 år kommer til deg grunnet sterke smerter i nakken som ikke vil gi
seg.
Hva er viktig generelt å vite om smerteopplevelse?

A
B
C

Smerte som signaliserer stor fare oppleves som verre enn smerte ikke forbundet med fare
Smerte er en objektiv opplevelse
Smerteopplevelsen avhenger av den utløsende årsak til smerten
000015a4e100a700b2

15
En 40 år gammel mann har kontaktet fastlegen på grunn av slapphet og det gjøres en klinisk
undersøkelse uten spesielle funn og en laboratorieutredning som viser følgende:

Hgb

Resultat:

Normalverdier:

13,6 g/dl

12,0-16,0 g/dl

109/L

4,0-10,0x109/L

Hvite

6,5 x

CRP

<5 mg/L

<5 mg/L

Kreatinin

87 µmol/L

<45-90 µmol/L

ALAT

220 U/L

15-40 U/L

ALP

105 U/L

<105 U/L

Ferritin

1230 µg/L

<300 µg/L

Jernmetning
19%
15-59%
Hvilken diagnose er mest sannsynlig tolkning ut fra blodprøvene?
A
B
C
D

Leversykdom
Hemokromatose
Akuttfasereaksjon, leversykdom eller hemokromatose. Kan ikke skille
Leversykdom eller hemokromatose. Kan ikke skille
000015a4e100a700b2
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16
Ved hjernenerveundersøkelse av en pasient finner du at tungen devierer mot høyre.
Hvor er det sannsynlig at pasienten har en lesjon?
A
B
C
D

Venstresidig skade av 12. hjernenervekjerne eller tilhørende nerve.
Høyresidig skade av 12. hjernenervekjerne eller tilhørende nerve
Venstresidig skade av 10. hjernenervekjerne eller tilhørende nerve
Høyresidig skade av 10. hjernenervekjerne eller tilhørende nerve
000015a4e100a700b2

17
En 65 år gammel mann med KOLS grad 3 kommer til akuttmottaket pga økende tungpusthet siste
dager. Han har en temperatur rektalt på 38,6 grader, CRP på 220 (normalt <5), puls på 130 per min,
BT på 90/75 mmHg. Røntgen thorax viser pneumoniske forandringer i venstre lunge.
Hvilken behandlingn vil det være mest korrekt å gi denne pasienten?
A
B
C
D

5 millioner enheter penicillin x 4 og gentamycin (aminoglykocid) 5 mg/kg x1 intravenøst
3 millioner enheter penicillin intravenøst
Erythromycin (makrolidantibiootikum) 1 gram x 4 intravenøst i tillegg til Zinacef 1,5 gram x 3 i.v.
1,5 gram Zinacef (cefalosporin) x 3 intravenøst
000015a4e100a700b2

18
En 65 år gammel dame tilkaller legevaktslege fordi hun har våknet med sterke smerter i buken. Hun
finner ingen god stilling, hun er urolig, krøker seg sammen og virker smertepåvirket.
Hva er den hyppigste årsaken til et slikt sykdomsbilde hos en slik pasient?
A
B
C
D

Uspesifikke magesmerter pga obstipasjon
Gallesteinsanfall
Steinsmerter i nyre eller urinveger
Akutt blindtarmbetennelse
000015a4e100a700b2

19
En 21 år gammel mann oppsøker det lokale legekontoret etter et anfall med rask regelmessig
hjertebank under bilkjøring. Anfallet har gått over og han er nå ubesværet. Det tas et EKG som er
gjengitt under.
Hva var mest sannsynlige arytmitype ved anfall?
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A
B
C
D

AV-nodal reentrytakykardi
Atrieflimmer
Atrietakykardi
AV-reentrytakykardi
000015a4e100a700b2

20
En 45 år gammel mann kommer på allmennlegekontoret ditt fordi han har hatt sterk hodepine de siste
dagene av en type han ikke har hatt tidligere. Han føler seg syk , har vondt i flere ledd og har
dobbeltsyn. Videre har han merket akutt synstap høyre øye. Ved undersøkelse finner du at han har en
oculomotoriusparese høyre side og papilleødem høyre side. SR er tresifret. Du mistenker at han har
kjempecellearteritt.
Hvilket av funnene gjør diagnosen lite sannsynlig?
A
B
C
D

Papilleødem
Alder under 50 år
Han er mann
Tresifret SR
000015a4e100a700b2
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21
Vi har mange forskjellige opioider i klinisk bruk. De adskiller seg noe hva gjelder virkningsmekanisme,
men alle interagerer med forskjellige undergrupper av opioidreseptorer.
Hvilken av følgende påstander om opioider i klinisk bruk er korrekt?
A
B
C
D

Alle opioider som brukes klinisk er agonister på my-reseptorer
Alle opioider som brukes klinisk er agonister (rene eller partielle) eller antagonister (rene eller
partielle) på my-reseptorer
Alle opioider som brukes klinisk er agonister (rene eller partielle) eller antagonister (rene eller
partielle) på my-, kappa- og delta-reseptorer
Alle opioider som brukes klinisk er agonister på my-, kappa- og delta-reseptorer
000015a4e100a700b2

22
En mann, 28 år, med alvorlig hodeskade har fått innlagt ekstern ventrikkeldrenasje og ligger sedert og
intubert ved intensivavdellingen ved St.Olavs Hospital. Intrakranialt trykk har vært noe økende. Du har
vakt og ønsker å holde cerebralt perfusjonstrykk >60 mmHg.
Hvilket av følgende tiltak er da ventet å fungere best?
A
B
C
D

Sedere pasienten dypere
Gi kortikosteroider intravenøst
Heve hodeenden på senga
Drenere cerebrospinalvæske
000015a4e100a700b2

23
Du har en ung dame på 20 år på fastlegekontoret. Hun har feber på 39 grader, svelgsmerter og vondt
når hun gaper. Du tar en spatel og inspiserer svelget og da ser det slik ut.
Hva er den mest sannsynlige diagnosen?
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A
B
C
D

Peritonsillær abscess
Infisert lateral halscyste
Mononukleose (kyssesyke)
Retrofaryngeal abscess
000015a4e100a700b2

24
En av dine faste pasienter kommer med sin 72 år gamle far til ditt kontor. Hun forteller at faren har
virket slappere siste ukene og hun tror han har tapt litt vekt. Faren klager over nyoppståtte
ryggsmerter, spesielt om natta, økende de siste 4 ukene. Ved undersøkelsen finner du nedsatt
bevegelighet i ryggen i alle retninger samt ømhet over processus spinosii. Han har normal kraft i
underekstremiteter, men nedsatt sensibilitet i nedre del av legger og føtter bilateralt. Normale reflekser.
Hvordan bør du håndtere pasienten videre?
A
B
C
D

Skrive ut resept på smertestillende og oppfordre til aktivitet inntil smertegrensa
Ta blodprøver og sende henvisning til MR av columna
Henvise til fysioterapi for veiledning i øvelser
Henvise til tverrfaglig ryggrehabiliteringsgruppe
000015a4e100a700b2

25
Gutt, 2 år, som ikke har vært plaget med ørene før, kommer sammen med far til fastlegekontoret.
Siste døgnet har barnet hatt feber, 39 grader celcius, målt rektalt. Han har grått mye, vært utilpass og
tatt seg til ørene med hendene. Ved otoskopi ser du rød, bulende trommehinne som ved akutt otitis
media.
Hvordan behandler du dette?
A
B
C
D

Antibiotikamikstur
Øredråper
Paracetamol
Intravenøs behandling med antibiotika
000015a4e100a700b2

26
En forsker ville undersøke om diabetes mellitus er assosiert med nyresykdom. 5 000 menn og kvinner
med påvist diabetes mellitus og 10 000 menn og kvinner uten påvist diabetes mellitus ble rekruttert i
1990 og fulgt i 20 år. Under oppfølging ble nye tilfeller av nyresykdom registrert i hver gruppe.
Hvilken type epidemiologisk studie er dette?
A
B
C
D

Økologisk studie
Kohortstudie
Tverrsnittstudie
Randomisert kontrollert forsøk.
000015a4e100a700b2

27
En mann (69 år) fikk 6 enheter erytrocytter, 2 enheter plasma og 2 enheter trombocytter i forbindelse
med en åpen hjerteoperasjon. Det postoperative forløpet var først ukomplisert, men den 9.
postoperative dagen er hemoglobinkonsentrasjonen i plasma falt fra 10,2 g/dL til 8,1 g/dL
(referanseområde: 13,4-17,0 g/dL).
Hvilken eller hvilke immunhematologisk(e) undersøkelse(r) er det indikasjon for å utføre?
A
B
C
D

Antistoffidentifisering
Serologisk blodtyping i gelkort
Antistoffscreening og direkte antiglobulintest
Indirekte og direkte antiglobulintest
000015a4e100a700b2
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28
Behandling av pasienter med for eks. kolonkanser bestemmes av ulike faktorer, bl.a. basert på
patologibesvarelser av operasjonspreparater. Diagnosen på et slikt kasus var som følger:
"Kolonresektat med 4 cm stor polypøs tumor i sigmoideum. Middels høyt differensiert kolorektalt
adenokarsinom. Tumorvekst gjennom alle vegglag og gjennom serosa. Metastaser til 4 av 12
tumornære lymfeknuter."
Hvilket av følgende termer omfatter histologiske malignitetsgrad?
A
B
C
D

Metastaser til lymfeknuter
Gjennomvekst av tarmvegg og serosa.
Middels høyt differensiert.
Adenokarsinom.
000015a4e100a700b2

29
Kreftpasienter med avansert sykdom har ofte mange symptomer. Symptomene gjør at de i perioder
har behov for spesialistvurdering og behandling. Målet for de fleste pasienter er imidlertid å være
hjemme mest mulig.
Hvilken kombinasjon av faktorer er av størst betydning for at pasientene skal kunne være
hjemme med alvorlig sykdom?
A
B
C
D

Pasienten må være i relativt god form, ha daglig hjemmesykepleie, nødvendige hjelpemidler er
tilstede, pårørende er hjemme fra jobb.
Pasienten har nødvendige hjelpemidler, hjemmesykepleie x 3, pårørende er tilgjengelig for tilsyn,
matombringing er ordnet.
Pasienten bor i en bolig uten trapper, hjemmesykepleien kommer ved behov, pårørende er
hjemme fra jobb.
Pasienten har pårørende som er til stede etter behov, nødvendige hjelpemidler, hjemmesykepleie,
lege tilgjengelig.
000015a4e100a700b2

30
Ved refleksundersøkelse av en 59 år gammel mann på poliklinikken finner du hyperrefleksi og klonus.
Hva kan du forvente å finne ved tonusundersøkelse hos denne pasienten?
A
B
C
D

Redusert tonus
Blyrørsrigiditet
Tannhjulsrigiditet
Spastisitet
000015a4e100a700b2

31
En 70 år gammel mann oppsøker deg på legevakt da han de siste 2 timene har merket hjertebank.
Han har fra før kjent hypertensjon, diabetes mellitus type 2 og gjennomgikk et hjerteinfarkt for 5 år
siden. Han er ubesværet utenom hjertebanken og kommer gående til undersøkelsen. Hjertefrekvensen
er 170/min. Blodtrykket er normalt og han er godt perifert sirkulert ved klinisk undersøkelse. EKG viser
en regelmessig takykardi med breddeøkte QRS-komplekser.
Hva er mest sannsynlige arytmidiagnose?
A
B
C
D

Atrieflutter med 2:1 overlednign over AV-knuten og samtidig grenblokk
Atrietakykardi med grenblokk
Ventrikkeltakykardi
AV-nodal reentrytakykardi med grenblokk
000015a4e100a700b2

32
Gastroøsofageal refluxsykdom - hva er sykdommens viktigste symptom ?
A
B
C
D

Sure oppstøt
Smerter i epigastriet
Kvalme og brekingstendens
Halsbrann
000015a4e100a700b2
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33
Ved MR-undersøkelser av en hjernesvulst får pasienten intravenøs kontrast for å kartlegge svulsten
best mulig.
Hva betyr det dersom den er kontrastladende?
A
B
C
D

Svulsten er høyst sannsynlig malign
Svulsten kan være både benign og malign
Svulsten er høyst sannsynlig benign
Svulsten er høyst sannsynlig en metastase
000015a4e100a700b2

34
Som sykehuslege møter du en 56 år gammel mann som fikk hjerneslag for 3 uker siden. Den første
uken hadde han lette pareser i venstre arm og tydelige tegn til visuo-spatial neglekt, hvor han blant
annet ofte kolliderte med dørkarmer på sin venstre side. Han sier at han nå ikke opplever noen
motoriske eller kognitive problemer, utover at han blir litt lettere sliten enn før. Visus er normal. Han
gjennomfører klokketesten uten anmerkning. MMSE = 27. Du har tidligere gitt beskjed om at det inntil
videre ikke vil være forsvarlig for ham å kjøre bil. Pasienten spør nå om når han igjen kan begynne å
kjøre bil.
Hva er riktig håndtering av dette videre?
A
B
C
D

Du sier at utvidet kognitiv undersøkelse ikke er nødvendig, men setter ham opp til en medisinsk
undersøkelse hos deg om 3 måneder for en endelig avklaring av om kjøreforbudet kan oppheves
da.
Du henviser ham til en utvidet kognitiv undersøkelse med en gang fordi det er viktig å avklare så
tidlig som mulig i forløpet om han vil kunne kjøre bil i framtiden.
Du gir ham fortsatt kjøreforbud i minst 3 måneder og henviser ham til utvidet kognitiv
undersøkelse for å avklare om kjøreforbudet kan oppheves da.
Du sier at han bør ta det med ro, fokusere på rehabiliteringen, og at han kan begynne å kjøre bil
om 3 måneder.
000015a4e100a700b2

35
En kvinne på 25 år har sluttet å spise kjøtt og kjøttprodukter.
Hvilke matvarer kan nå best dekke hennes behov for vitamin B12?
A
B
C
D

Fullkornsprodukter
Melkeprodukter
Belgfrukter
Nøtter
000015a4e100a700b2

36
En 24 år gammel student ved NTNU er blitt påkjørt i en rundkjøring bak Lerkendal. Heldigvis hadde
han hjelm men som mange syklister for stor fart i morgenrushet. Han blir fraktet St.Olavs hospital med
ambulanse og ankommer etter en kort tid. Han har store skader med betydelig blødning i begge ben,
både i legg og lår. I ambulansen har han fått 3 liter oksygen på maske, 5 mg Morfin i.v. og 2000 ml
væske (Ringer). Blodgass i mottagelsen viser:
pH:

7.38

pCO2:

4.2

pO2:

16.6

Saturasjon:

97%

BE:

-2.3

Hb:

11.8
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I forbindelse med traumer og kritisk sykdom kan man se et fall i ”saturasjon”, dvs en reduksjon i
mengden oxygenert hemoglobin. Derfor er det viktig å følge denne parameteren kontinuerlig hos kritisk
syke pasienter. Sykepleieren er bekymret for at det er vanskelig å få et godt signal fra pulsoksymeteret
hos denne pasienten.
Hva er den mest sannsynlig årsaken?
A
B
C
D

Pasienten har lav hemoblobin (Hb 11.8) som gjør det vanskelig å måle saturasjon
Pasienten har fått smertestillende (Morfin) som påvirker respirasjonen?
Pasienten er vasokonstringert på grunn av blødningen og har dårlig perifer sirkulasjon
Pasienten hyperventilerer og oksyhemoglobinets dissosiasjonskurve er forskjøvet
000015a4e100a700b2

37
En ung afrikansk innvandrer hostet kraftig da han var hos deg på legekontoret. Du sendte ham til
sykehuset for videre undersøkelser og får senere vite at han har tuberkulose.
Hvilken faktor er viktigst for om han var smitteførende da han var hos deg på legekontoret?
A
B
C
D

Om han har blod i oppspyttet
Om han har tuberkulosebakterier i oppspyttet
Om han er HIV-positiv.
Om han har hatt behandling for tuberkulose tidligere
000015a4e100a700b2

38
Kvinne, 51 år, er hos sin lege fordi hun er bekymret for sin 3 år eldre mann som ikke vil gå til legen.
Han har med flere års mellomrom hatt kraftige smerter i hodet der han virker fortvilet og vil trekke seg
unna alle andre. Hun har likevel sett at han går urolig rundt og holder seg til pannen. Det kan stå på
opptil en time. Han sier at han ikke tåler sterkt lys under anfallene. Så blir han helt bra, men det kan
gjenta seg nesten daglig i opptil et par uker før det går over. Han kan være bra i flere år. Nå har han
påny fått anfall.
Hvilken diagnose er mest sannsynlig?
A
B
C
D
E

Spenningshodepine
Idiopatisk intrakraniell hypertensjon
Akutt trangvinkelglaukom
Klasehodepine
Migrene
000015a4e100a700b2

39
Du arbeider som lege i spesialisering ved revmatologisk avdeling. Du har fått henvist en 40 år gammel
kvinne med vedvarende smerter i muskulaturen og proksimal muskelsvakhet. Blodprøvene viser høy
senkning (SR) og forhøyede verdier av kreatin-kinase (CK).
Hvilken type muskelsykdom bør du da primært vurdere?
A
B
C
D

Mitokondriemyopati
Nevrogen muskelatrofi
Inflammatorisk myopati
Muskeldystrofi
000015a4e100a700b2

40
Hvilken reaktiv gass er det som bønder kan utsettes for ved silolegging, og som også finnes i
dieseleksos og i en del industrirøyk?
A
B
C
D

Karbondioksid
Nitrogendioksid
Amoniakk
Svoveldioksid
000015a4e100a700b2
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41
En 18 år gammel kvinne har forlenget blødningstid og forteller at mor har von Willebrands sykdom.
Hva er mekanismen for at pasienter med denne tilstanden ofte har forlenget blødningstid?
A
B
C
D

Normal vWf er nødvendig som kofaktor ved protein C- mediert inaktivering av trombin
Normal vWf er nødvendig for å hemme fibrinolysen
Normal vWf er nødvendig for å binde platene til kollagen i skadet karvegg
Normal vWf er nødvendig for å hindre enzymatisk nedbryting av koagulasjonsfaktor VIII
000015a4e100a700b2

42
En 82 år gammel kvinne legges inn akutt ved et lokalt sykehus med sterke smerter, kvalme og oppkast
av 2 dagers varighet. Hun har diabetes, ellers har hun vært ganske frisk tidligere. Du undersøker
henne og hun beskriver smerter omkring høyre øye. Du mistenker akutt glaukom.
Hvilket funn forventer du å finne ved denne diagnosen?
A
B
C
D

Hyfema
Hornhinneødem
Liten pupille
Ekskavert papille
000015a4e100a700b2

43
En 65 år gammel mann fikk påvist kreft i endetarmen. Av tidligere sykdommer har han hatt et
hjerteinfarkt. Han røyker ca. 20 sigaretter om dagen. Han ble operert med lav fremre reseksjon. Tre
dager etter operasjonen blir hans allmentilstand forverret med feber 39.2, puls 110 og BT 100/60.
Pulsoxymetri viser O2-metning på 98. Ved klinisk undersøkelse er abdomen noe oppblåst, ingen tegn
til sårinfeksjon, normale lungelyder uten dempning ved perkusjon, og legger og føtter er ikke
ødematøse. Urin stix er normal.
Hva er den mest sannsynlige diagnosen?
A
B
C
D

Lungeemboli
Intraabdominalt hematom
Anastomosesvikt
Tarmgangren
000015a4e100a700b2

44
En 50 år gammel mann som er noe overvektig har kommet til deg som fastlege grunnet langvarige
korsryggsmerter som nå er blitt betydelig verre. Du sykmelder ham og henviser til MR. Han kommer
tilbake fra et privat røntgeninstitutt noen uker senere med en lang beskrivelse av såkalte
slitasjeforandringer: «degenerative forandringer, påleiringer og skivebukninger». Han ønsker nå
ryggproblemene godkjent som yrkesskade/yrkessykdom da han har hatt et tungt yrke i mange år.
Hva sier du?
A
B
C
D

Du støtter ham i at slitasjeforandringene i ryggen nok skyldes slitasje over mange år med et tungt
yrke og skriver attest om dette til NAV
Du forklarer at slitasjeforandringer er et misvisende begrep da det sjelden skyldes overdreven
bruk av ryggen men derimot feil løfteteknikk
Du forklarer at slitasjeforandringer i ryggen oftere skyldes overvekt enn et tungt yrke
Du forklarer at den sterkeste risikofaktor for såkalte slitasjeforandringer er genetikk og at yrke
derfor har liten betydning
000015a4e100a700b2
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45
En 83 år gammel mann opereres i spinalanestesi for en emboli i venstre underekstremitet, etter at han
har hatt store smerter i beinet i 6 timers tid. Man fjerner trombemasser fra bekkenarteriene og låret.
Etter inngrepet er det fin puls på fotryggen. 4 timer etter inngrepet klager han over kraftige smerter på
lateralsiden av venstre legg.
Hva kan forklare dette funnet?

A
B
C
D

Losjesyndrom
Nerveskade i forbindelse med regional anestesi
Reperfusjonsødem
Dyp leggvenetrombose
000015a4e100a700b2

46
En 68 år gammel kvinne oppsøker fastlegen sin som øyeblikkelig hjelp og forteller at hun helt plutselig
mistet synet på venstre øye mens hun spiste frokost i dag.
Hvilken tilstand er mest sannsynlige årsak til synstapet hennes?
A
B
C
D

Glaukom
Arteritis temporalis
Makuladegenerasjon
Iridosyklitt
000015a4e100a700b2

47
En 30 år gammel mann opplever et førstegangs GTK-anfall og du henviser derfor til MR. MR viser en
ekspansiv prosess uten kontratopptak i pars triangularis i gyrus frontalis inferior på venstre side.
Radiologen mistenker lavgradig gliom så du henviser til operativ behandling. Pasienten lurer på om
den sitter vanskelig til for kirurgi.
Hva kan være en risiko med kirurgi i denne regionen?
A
B
C
D

Impressiv dysfasi
Parese i ben
Synsfeltutfall
Ekspressiv dysfasi
000015a4e100a700b2

48
Mann, 32 år, er sportsdykker. Etter at han en hel dag hadde dykket etter kamskjell på Frøya fikk han
en akutt rotatorisk svimmelhet, og du blir tilkalt som lege til hytta der han er. Ved undersøkelse finner
du at han er blek og medtatt og han føler seg kvalm. Han vil helst ligge helt stille uten å bevege hodet,
og han ble veldig mye verre av svimmelheten da han måtte kaste opp. Du får fram at han er frisk og
ikke bruker medisiner, men at han hadde en kraftig forkjølelse med hoste for 3-4 uker siden. Ved
undersøkelse finner du at han har puls på over 100, blodtrykket er 135/85, det er litt nystagmus ved
blikk mot høyre, og han angir litt nedsatt hørsel ved fingergnissing ved høyre øre, der han merker
dottfornemmelse. Det er ellers ingen andre nevrologiske utfall, men fordi han blir så dårlig ved
bevegelse får du ham ikke opp i sittende stilling og du får ikke til å gjøre balanse- eller svimmelhetstest
(Dix- Hallpike's test). Du vil legge ham inn på St. Olavs Hospital for nærmere undersøkelser.
Hvilken diagnose er viktigst å få avklart nå?
A
B
C
D
E

Labyrintær apopleksi
Ménières sykdom
Benign paroksysmal posisjonsvertigo
Vestibularisnevronitt
Perilymfatisk fistel
000015a4e100a700b2
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49
Du er fastlege for en dame i 50 årsalderen som forteller at hun ved to anledninger har hatt sterk
smerter i øvre del av buken. Smertene har vært verst under høyre costalbue. Hun har fått
smertestillende ved begge disse anfallene og nå har hun det rimelig greit.
Hva er den beste utredningen.
A
B
C

Undersøker abdomen, tar lever og galleprøver (bil, ALP, GT og ALAT) og bestiller ultralyd
abdomen med spørsmål om gallestein.
Undersøker abdomen på pasienten og henviser til ultralyd abdomen med spørsmål om pasienten
har gallestein, for å stille en diagnose.
Legger pasienten inn i sykehus akutt med diagnosen gallesteinssykdom.
000015a4e100a700b2

50
Du er lege ved geriatrisk poliklinikk. En 72 år gammel tidligere frisk mann kommer for utredning. Han
bruker ingen medisiner. Det siste året har han falt flere ganger. Han har flere ganger sett en dame i rød
kjole i leiligheten som ingen andre kan bekrefte har vært der. Kona sier han husker bra. Han har
mindre initiativ enn tidligere, og er mindre nøye med hygienen uten at dette er et problem. I perioder er
han urolig om natta. Kona sier tilstanden svinger fra dag til dag. Han går lett foroverbøyd og virker noe
stiv i kroppen.
Hva er mest sannsynlige diagnose?
A
B
C
D

Lewy-legeme demens
Alzheimers sykdom
Vaskulær demens
Frontallappsdemens
000015a4e100a700b2

51
En 62 årig mann er godt kjent på avdelingen. Han har hatt MS i lang tid og blitt jevnt dårligere det siste
året. Pårørende opplyser at han har hatt en akutt luftveisinfeksjon som ble behandlet med antibiotika.
Samboer sier videre at hun har forsøkt å få ham til å bruke CPAP hele natten men at han får panikk
når han må ligge med den tette masken. På formiddagen i dag synes hun det i perioder er vanskelig å
få kontakt med ham. Derfor ringer hun til nevrologisk avdeling og han blir så innlagt. Ved ankomst til
akuttmottaket rekvirerer vakthavende lege røntgenbilde av lungene og en cerebral CT. I påvente at
dette skal bli gjort får han svar på blodgassene som er blitt tatt ved ankomst:
pH:

7.11

PaCO2:

23.56

PaO2:

8.94

BE:

24.2

Hva slags syrebaseforstyrrelse er dette?
A
B
C
D

Metabolsk acidose
Metabolsk acidose som er delvis respiratorisk kompensert
Respiratorisk acidose som er delvis metabolsk kompensert
Respiratorisk acidose
000015a4e100a700b2

52
Du påviser en makrocytær anemi hos en kvinne på 45 år. Hun forteller at hun er veganer. Du tenker at
tilstanden kan skyldes en mangeltilstand på grunn av det spesielle kostholdet.
Hvilken mangeltilstand er den mest sannsynlige årsaken, hennes kosthold tatt i betraktning?
A
B
C
D

Homocystein - mangel
Jernmangel
Vitamin B12 - mangel
Folatmangel
000015a4e100a700b2
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53
Ved obduksjon av en eldre kvinne finner du forandringer i hjertet, og tar snitt fra området. Mikroskopisk
sees rikelig med små kar og fibroblaster.
Hva er dette?
A
B
C
D

Granulasjonsvev
Hemangiom
Nekrose
Arrvev
000015a4e100a700b2

54
En 69-årig mann har i flere år gått til halvårlige oppfølgende kontroller i din allmennpraksis på grunn av
grenseøkte blodtrykksverdier. Du har så langt valgt en avventende tilnærming med vektlegging av
livsstilstiltak og kostholdstiltak. Pasienten benekter symptomer av noen som helst art og angir at han
føler seg i god fysisk form.
Fortsatt måler du grensenormale blodtrykksverdier, men ved dagens undersøkelse velger du også å
auskultere over hjerte og lunger. Over bakflatene av thorax hører du upåfallende lungefysikalia. Over
hjertet hører du regelmessig hjerteaksjon og en ru, systolisk bilyd grad 3, best hørbar høyt parasternalt
og med utstråling til apex cordis og halskar. Umiddelbart angrer du på at det er flere år siden du sist
gjennomførte kardiopulmonal auskultasjon fordi du nå mistenker at pasienten har utviklet en
aortastenose.
Hvilket av følgende tiltak vil du nå iverksette for best å ivareta pasienten?
A
B
C
D

Rekvirere røntgen thorax
Starte medikamentell behandling for å senke blodtrykket
Orienterende blodprøver inklusive tropniner og NT-proBNP
Henvise til ekkokardiografisk underøkelse
000015a4e100a700b2

55
En 45 år gammel mann innkommer med sterke takvise smerter under høyre costalbue. Ved klinisk
undersøkelse er han direkte palpasjonsøm i dette området. Pasienten har forhøyt CRP og leukocytter.
Hvilken bildeundersøkelse er den mest hensiktsmessige og mest sensistive til å påvise
pasientens mest sannsynlige tilstand?
A
B
C
D

Ultralyd av nyrene
CT av lever og galleveier
CT av appendix
Ultralyd av lever og galleveier
000015a4e100a700b2

56
Hva menes med B-symptomer ved malignt lymfom?
A
B
C
D

Feber, nattesvette og vekttap
Økt infeksjonstendens grunnet dysfunksjonelle B-lymfocytter
Lymfeknutesvulst, feber og økt infeksjonstendens
Lymfeknutesvulst, feber og vekttap
000015a4e100a700b2

57
Gutt, 12 år. De siste 3 ukene har han vært slapp, hatt feber og nattesvette. Ved innleggelse påvises
stor tumor i nedre, høyre del av abdomen. Ved operasjon er denne lokalisert i terminale ileum. Tumor
fjernes og sendes til histopatologisk undersøkelse. Mikroskopiske snitt viser aggressiv tumor med
stjernehimmelmønster, mange mitoser, uttrykk av CD20 ved immunhistokjemisk undersøkelse og
svært høy proliferativ aktivitet (100% ved immunhistokjemisk undersøkelse). Rutinefarget snitt øverst
(hematoxylin og eosin). Immunhistokjemisk snitt nederst med antistoff mot CD20 (positiv reaksjon blir
brun/svart)
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Hvilken diagnose er dette?
A
B
C
D

Burkitt lymfom
Udifferensiert sarkom
Follikulært lymfom
Adenokarsinom
000015a4e100a700b2

58
En mann (49 år) med terminal hjertesvikt har gjennomgått en hjertetransplantasjon. Mannen har
blodtype 0 og donor hadde blodtype A. Han ble forbehandlet med immunadsorpsjon og anti-CD20
antistoff (Rituximab) og fortsatte med Rituximab etter transplantasjonen. Det nye hjertet hadde god
funksjon de første to ukene etter transplantasjonen. Et par uker senere utviklet han igjen kritisk
hjertesvikt.
Hva er den mest sannsynlige årsaken til hans tilstand?
A
B
C
D

Anti-HLA antistoff
Alloreaktive NK-celler
Anti-A antistoff
Alloreaktive T-celler
000015a4e100a700b2
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59
Du er lege i spesialisering ved geriatrisk avdeling på St Olavs Hospital. Tirsdag 13.10 2015 hadde du
poliklinikk. En 80 år gammel mann kom til kognitiv utredning. Du gjorde MMSE, på
orienteringsspørsmål svarte han at det er onsdag 14.09 2014, han sa at sykehuset heter
Regionsykehuset i Trondheim.
Hvordan er det riktig å skåre disse svarene?
A
B
C
D

Du runder av til 2 poeng da alle svarene er nesten riktige og 0/5 poeng avgjort er for strengt
1 poeng da feil dato betraktes som en følgefeil av feil ukedag
1 poeng for «Regionsykehuset i Trondheim» da han demonstrerer at han vet hvor han er, men de
andre svarene gir ikke poeng
0 poeng da ingen av svarene er korrekte
000015a4e100a700b2

60
Gliomer er et samlenavn på en gruppe hjernetumorer.
Hvilken av følgende tumores finner vi i denne gruppen?
A
B
C
D

Astrocytom
Meningeom
Medulloblastom
Nevrofibrom
000015a4e100a700b2

61
Du er allmennlegen til en pasient med nylig påvist symptomgivende hjertesvikt der systolisk
dysfunksjon i ventre ventrikkels pumpefunksjon er antatt å være hovedmekanismen.
Hvilken type medikament er det anbefalt å starte behandlingen med basert på klinsiske studier
og gjeldende retningslinjer?
A
B
C
D

Langtidsvirkende nitroglycerinpreparat
Kalsiumantagonist
Digoksin
ACE–hemmer (ACE = Angiotensin Converting Enzyme)
000015a4e100a700b2

62
En 58 år gammel tidligere frisk kvinne får plutselig afasi og paralyse av høyre sides ekstremiteter. Som
vakthavende lege i mottakelsen på sykehus finner du fortsatt samme utfall 3 timer etter
symptomdebut. Cerebral CT og blodprøver er normal.
Hvilke type behandling er mest aktuell for denne pasienten?
A
B
C
D

Trombolytisk behandling med mistanke om venstre mediainfarkt
Blodplateaggresjonshemmere med mistanke om hjerneinfarkt fordi tidsvinduet er ute
Epilepsibehandling for Todds parese etter epilepsianfall
Intravenøs glukose pga. mistanke om hypoglykemi
000015a4e100a700b2

63
En 45 år gammel kvinne søker lege fordi hun føler seg slapp. Ved klinisk undersøkelse er det normale
forhold. Blodprøver som vist i tabell.
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Resultat:

Referanseverdier:

Hgb

19,6 g/dl

12,0-16,0 g/dl

Hvite

11,5x109/L

4,0-10,0x109/L

Differensialtelling granulocytter

75%

50-70%

Lymfocytter

20%

20-45%

Monocytter

3%

2-10%

Basofile

1%

0-2%

Trombocytter

490x109/L

150-400x109/L

Kreatinin

87 µmol/L

<45-90 µmol/L

ALAT

20 U/L

15-40 U/L

CRP

<5 mg/L

<5 mg/L

'
Du mener disse blodprøvene kan passe med diagnosen polycytemia vera.
Hvilken undersøkelse vil best kunne bekrefte din antagelse?
A
B
C
D

Erytropoietin
BCR-ABL
HbA1c
JAK2 mutasjon
000015a4e100a700b2

64
Økt forekomst av adenocarcinom i øsofagus finnes ved?
A
B
C
D

Nedsatt / opphevet syresekresjon i magesekk.
Infeksjon med Helicobacter pylori
Barret`s øsofagus
Hiatushernie .
000015a4e100a700b2

65
Spirometriundersøkelse er en viktig lungefunksjonsundersøkelse i diagnostikk av både restriktive og
obstruktive lungesykdommer. Ikke minst er spirometriundersøkelsen et svært viktig og nødvendig
verktøy ved diagnostikk av kols.
Hvilke av følgende utsagn er mest riktig for tolkningen av spirometri ved denne tilstanden?
A
B
C
D

For å tilfredsstille kriteriene for diagnosen for denne tilstanden kan FVC ikke være lavere enn
80% av forventet normaliverdi for personen som undersøkes
Det er et nødvendig, men ikke tilstrekkelig kriterium for å stille denne diagnosen at FEV1/FVC er
< 0,70
Tilstanden defineres ved at pasienter med denne sykdommen ikke er spirometrisk reversible
(bedring FEV1 minst 200 ml og 12% ved reversibilitetstest).
Tilstanden foreligger når FEV1 er lavere enn 80% av forventet normalverdi for personen som
undersøkes.
000015a4e100a700b2

66
Hvilke skåringssystem brukes kun ved hjerteoperasjoner?
A
B
C
D

NYHA (New York Heart Association)
ASA (American Society of Anesthesiology)
Goldman Score
Euroscore
000015a4e100a700b2
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67
En 21 år gammel kvinne blir undersøkt ved nevrologisk poliklinikk pga. episoder av rundt ett minutts
varighet da hun plutselig blir fjern med lette smattebevegelser og uhensiktsmessige bevegelser av
hendene. Hun svarer ikke på tiltale. Selv har hun kun følt en rar følelse i magen som liksom stiger opp
til hodet. EEG viser epileptiform aktivitet.
Hvilen anfallstype mener du det dreier seg om?
A
B
C
D
E

Enkle partielle anfall (med autonome symptomer)
Myoklone anfall
Abortive generaliserte tonisk-kloniske anfall
Absenser
Komplekse partielle (fokale dyskognitive) anfall
000015a4e100a700b2

68
Cataract er vanlig med økende alder.
Hvilke symptomer vil pasienten presentere for deg ved denne sykdommen?
A
B
C
D

Tåkesyn og blending
Pussekresjon og dårlig nattsyn
Smerter og blending
Tåreflod og dobbeltsyn
000015a4e100a700b2

69
Lungeemboli (LE) er en ikke sjelden tilstand og den er ofte en differensialdiagnose. Å bestemme og
gradere «klinisk sannsynlighet for LE» anses som svært viktig. En person henvises med suspekt LE,
og oppfattes å ha middels sannsynlighet for LE
Hva er "klinisk sannsynlighet for LE" sin viktigste funksjon i utredningsalgoritmen for LE hos
denne pasienten?
A
B
C
D

Den er avgjørende for å veilede legen til beslutning om å ta D-dimer eller ikke
Den avgjør om pasienten skal utredes videre eller ikke
Den er avgjørende for å bestemme alvorlighetsgraden av LE
Den forteller mest om årsaken til LE og dermed bestemmer antikoagulasjonsbehandlingens
lengde
000015a4e100a700b2

70
Du er fastlege i Trondheim og mottar en 20 år gammel kvinne på legekontoret på dagtid. Hun kommer
fordi hun fikk smerter natten før, og hun er fortsatt smertepåvirket, kvalm og blek. Ved klinisk
undersøkelse er hun trykk og slippøm i høyre fossa iliaca. Hun er afebril, har BT 120/80 og puls 105.
CRP er 30 (normalt < 5), Hb 9.5 (normalt 12.0-13.5).
Hvilken supplerende undersøkelse er den viktigste i denne settingen?
A
B
C
D
E

Rectal eksplorasjon
Gynekologisk undersøkelse
LPK
Hemofec
HCG i urin
000015a4e100a700b2

71
En 65 år gammel kvinne innkommer St.Olavs Hospital med akutt innsettende høyresidig hemiparese.
Det utføres en MR i forløpet som viser et lite iskemisk infarkt i bakre ben av capsula interna.
Hvilken arterie er det som høyst sannsynlig er rammet?
A
B
C
D

Arteria cerebri posterior sinister
Arteria cerebri anterior sinister
Arteria choroidale anterior sinister
Arteria cerebri media sinister
000015a4e100a700b2
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72
Hvilket av følgende utsagn om koronarkirurgi er korrekt?
A
B
C
D

Det gjennomføres om lag 11000 koronaroperasjoner i Norge per år
Det gjøres flere bypassoperasjoner nå enn for 10 år siden
Koronarkirurgi ble utviklet på 60 tallet
Koronarkirurgi er sentralisert til universitetssykehusene i Norge
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Kvinne, 31 år, kommer påny til deg for sin migrene som hun har hatt siden tenårene. Du utstyrte henne
ved siste konsultasjon med sumatriptan som anfallsbehandling (både tabletter og nesespray) og hun
skulle føre anfallskalender. I løpet av de tre månedene som er gått ser du av kalenderen at hun i
gjennomsnitt har hatt 8 dager med migrene hver måned der hun har tatt sumatriptan. I tillegg har hun
hatt litt mildere hodepine i 2-3 dager per måned. Anfallsmedisinen hjelper når hun tar dem, men hun
blir trøtt, og må noen ganger ta en ny dose samme dag. Du diskuterer med henne om hun bør ha
forebyggende behandling, og etter noe informasjon ønsker hun det. Hun arbeider som programmerer,
har samboer, er barnløs, litt overvektig, frisk bortsett fra litt astmatendens. Hun prøver å trene en del,
bruker p-piller. Du har noen medisiner du pleier å bruke som migreneforebyggende.
Hvilken av dem, ut fra effekt-, sikkerhets- og bivirkningsprofil, er det rimelig å la pasienten
prøve først?
A
B
C
D
E

Topiramat (antiepileptikum)
Valproat (antiepileptikum)
Metoprolol (beta-blokker)
Candesartan (AII-blokker)
Amitriptyline (tricyclisk antidepressivum)
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En 22 år gammel mann kjøres i ambulanse til lokalsykehus etter å ha falt ut av et vindu en
lørdagsnatt. Han har trolig slått hodet. Han ankommer akuttmottaket etter ca 20 minutter. Du
er turnuslege og finner da en Glasgow Coma Scale (GCS) skår på 7.
Hvordan bør du håndtere pasienten videre?
A
B
C
D

Pasienten bør sederes og intuberes, og det tas CT etterpå
Pasienten kan observeres uten CT i første omgang dersom han har høy serum-etanol
Rekvirere CT, og hvis denne er normal kan pasienten observeres hjemme og vekkes hver andre
time
Rekvirere CT, og hvis denne er normal observeres pasienten på sengepost med tilsyn 1 gang
hver time
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En 58 år gammel mann har fått påvist lungekreft. Han arbeidet fra 1990 til 2005 med sveising på
forskjellige metaller, bl.a. mye rustfritt stål.
Hvilke to metaller er kjent for å være kreftframkallende i forhold til lungekreft?
A
B
C
D

Nikkel og aluminium
Krom og nikkel
Mangan og aluminium
Arsen og mangan
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Du kan palpere en pulserende arterie over mandibelkanten på hver side av kjeven som vist på bildet,
markert med rød farge.
Hva heter denne arterien?

-21-

A
B
C
D

Arteria transversa colli
Arteria lingualis
Arteria maxillaris
Arteria facialis
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En 70-årig kvinne har gjennom flere år gått til årlige kontroller ved hjertemedisinsk poliklinikk på grunn
av tilfeldig påvist aortastenose. Stenosegraden har vært jevnt økende og hennes aortastenose har i de
siste to årene vært oppfattet som alvorlig til tross for at hun ikke har hatt symptomer fra sin klaffefeil.
Forøvrig har hun ikke fått påvist hjertesykdom.
Pasienten er instruert om å ta kontakt med egen lege for vurdering med tanke på rask henvisning for
ny undersøkelse ved hjertemedisinsk poliklinikk i det tilfelle hun skulle oppleve endringer i sin helse.
Hvilket av de nedenfor nevnte symptomer indikerer en sannsynlig alvorlig prognostisk
forverring i relasjon til aortastenosen?
A
B
C
D

Besvimelse og episoder med svimmelhet
Økende styrke av bilyd
Episodisk tinnitus
Nattlige leggkramper
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En 72 år gammel kvinne har merket nedsatt kraft i særlig høyre hånden som har kommet gradvis
gjennom det siste halvåret. Hun har gjennom lengre tid hatt litt nakkesmerter med utstråling til
skuldrene. Ved nevrologisk undersøkelse finner du moderat atrofi av små håndmuskler på begge sider,
og svekkete reflekser i armene, alt mest på høyre side. Pasienten innlegges nevrologisk dagpost til
utredning. Etter en grundig nevrologisk undersøkelse og vurdering av de prøvesvarene som foreligger
finner nevrologen at syringomyeli er mest sannsynlige diagnose.
Hvilken av følgende funn har hatt mest å si for nevrologens vurdering?
A
B
C
D
E

At MR av hjernen har vist relativt utbredte hvit substanslesjoner i begge hemisfærer, mer enn
forventet ut fra alderen
At det det er nedsatt sensibilitet for smerte- og temperatursans, men ikke for vibrasjons- og
leddsans, i armene og på trunkus
At vanlig røntgen av nakken har vist nokså uttalte degenerative forandringer med kalkpåleiringer
og trange intervertebralforamina i flere nivåer
At han finner en del fascikulasjoner i underarmene
At det er nedadvendte plantarreflekser og normale funn i hjernenerveområdet
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En 74 år gammel mann kommer til fastlegen med sin kone. Kona ønsker at mannen skal få bleier på
resept da han det siste året har fått økende probemer med urininkontinens. Han husker også dårligere
enn før. Du legger merke til at han har nokså bredbeint og ustø gange. Han har ikke tremor eller
rigiditet. På Mini Mental Status skårer han 23 av 30 poeng.
Hvilken diagnose er mest sannsynlig?
A
B
C
D

Frontallappsdemens
Normaltrykkshydrocephalus
Idiopatisk intrakranial hypertensjon (pseudotumor cerebri)
Parkinsons sykdom
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En mann (58 år) med alvorlig nyresvikt får transplantert en HLA-identisk nyre fra sin yngre søster.
Hvilken type transplantasjon er dette?
A
B
C
D

Autotransplantasjon
Syngen transplantasjon
Allotransplantasjon
Isotransplantasjon
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Plantevernmidler kan inneholde organiske fosforforbindelser som er kjente nervegifter.
Hva er virkningsmekanismen for organiske fosformidler i nervesystemet?
A
B
C
D

Hemmer cellenes oksidative fosforylering
Virker demyeliniserende på perifere nerver
Hemmer enzymet acetylcholinesterase i synapsene
Passerer blod-hjernebarrieren og virker direkte på CNS
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En 45 år gammel man blir innlagt på lokalsykehus med akutt innsettende hodepine og nedsatt
bevissthetsnivå (Glasgow Coma Scale skår 10). Det taes en CT caput uten intravenøs kontrast.
Hva er årsaken til pasientens symptomer?
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A
B
C
D

Trombose i circulus Willisi
Kontrastlekkasje til cisternerommene
Subaraknoidal blødning
Subdural blødning
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Dame, 80 år. Slapp, vektnedgang, feber og nattesvette i flere måneder. Allmennlege palperer
patologiske glandler bilateralt på halsen og i lyske. Pasienten henvises til pakkeforløp for malignt
lymfom på klinisk mistanke. Utredning viser generelt forstørrede lymfeknuter, forstørret milt og lever.
Det tas skjærebiopsi fra lymfeknute på hals. Ved mikroskopisk undersøkelse sees et bilde som vist
under. Rutinefarget snitt øverst (hematoxylin og eosin). Immunhistokjemisk snitt nederst med antistoff
mot CD20 (positiv reaksjon blir brun)
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I svaret fra patologen er det beskrevet tumorceller positiv for CD20.
Hvilken diagnose får pasienten?
A
B
C
D

Non-Hodgkin T-cellelymfom
Myelomatose
Hodgkin lymfom
Non-Hodgkin B-cellelymfom
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Du er turnuslege og undersøker en 75 år gammel kvinne i akuttmottak. Hun forteller om dårlig balanse
og styringsvansker i venstre over- og underekstremitet. Ved undersøkelse finner du at pasienten har
god og symmetrisk kraft i både over- og underekstremitetene. Hun har imidlertid ataksi ved fingernese- prøve på venstre side og hæl-kne på venstre side. I stående stilling blir hun veldig ustø og
kvalm. Du mistenker at pasienten har fått et infarkt eller en blødning.
Hvor tror du lesjonen er lokalisert?
A
B
C
D

Høyre cerebellum
Høyre parietallapp
Høyre capsula interna
Venstre cerebellum
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En 80 år gammel kvinne blir innlagt på sykehus og dør kort tid etter innleggelse. Det blir utført
obduksjon. Bildet under viser et snitt fra avdødes lunge, (400X forstørrelse).
Hva er diagnosen?
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A
B
C
D

Tuberkulose
Adenokarsinom
Pneumoni
Hjertesvikt
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En 13 år gammel jente oppsøker deg på legekontoret sammen med sin mor. Mor har de siste
månedene registrert en økende skjevhet i brystryggsøylen og en slags pukkel/kul på høyre side av
ryggen i dette området. Jenta har ingen subjektive symptomer fra ryggen og er ellers helt frisk.
Hva er den mest sannsynlige diagnosen?
A
B
C
D

Idiopatisk skoliose
Nevromuskulær skoliose
Kongenitt skoliose
Skoliose som følge av tumor i ryggsøylen
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En tidligere frisk 60 år gammel mann har fått påvist høyt blodtrykk. Han har ingen aktuelle plager. Som
ledd i utredningen tar du et EKG på det lokale legekontoret. Det er normale P-bølger foran hvert QRS
og med en avstand på 0,8 s. QRS har en bredde på 0,15 s, det er en dyp Q i V1 og en høy R i V6.
Hva er sannsynlig årsak til det unormale EKG-et?
A
B
C
D

Ventrikkeltakykardi
Høyre grenblokk
Venstre grenblokk
Et tidligere gjennomgått hjerteinfarkt
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5-10% av brystkreft er arvelig relatert.
Hvilken tilstand er hyppigst?
A
B
C
D

P53 mutasjon
Mb Cowden
BRCA1og eller BRCA2 mutasjon
PTEN mutasjon
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Som legevaktslege undersøker du en mann på 35 år. Han har kraftige ryggsmerter med utstråling som
startet akutt for tre dager siden. Smertene er lokalisert til nedre del av lumbalcolumna og stråler ut til
baksiden av venstre lår og legg. Ved undersøkelse finner du normal tågang for høyre og venstre
underekstremitet, nedsatt sensibilitet på lateralsiden av venstre fotrygg, akillesrefleksen er på venstre
side: + og på høyre side: ++. Det er positiv Lasegue`s test med smerter ned til venstre hæl ved 60
grader. Ved rektal eksplorasjon finner du normal sfinktertonus.
Hvordan bør du helst håndtere pasienten videre?
A
B
C
D

Du legger inn pasienten for å vurdere indikasjonen for kirurgi siden pasienten har nevrologiske
funn med symptomer på nerverotsaffeksjon.
Du anbefaler smertestillende ved behov og ellers unngå smerteprovokasjon. Beskjed om å ta
kontakt med fastlege om en ukes tid dersom symptomene ikke går tilbake.
Du anbefaler å ta smertestillende og oppfordrer til aktivitet så langt smertene tillater. Videre
oppfølging hos egen lege.
Du anbefaler smertestillende, sykemelder han i en uke med beskjed om å holde sengen det
meste av dagen. Videre oppfølging hos egen lege.
000015a4e100a700b2
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En 60 år gammel kvinne kommer til deg som fastlege. Hun har i lengre tid følt seg slapp. Hun er blek
og virker avmagret. Du tar blodprøver som viser Hb 9,0 g/dL(11,7-15,3 g/dL) og MCV 69 FL(82-98 FL).
På forespørsel har hun ikke observert blod i avføringen, men i senere tid vært noe plaget med
fosrtoppelse og diare. Hun er enslig og har i tidligere perioder hatt litt høyt forbruk av alkohol.
Hva mistenker du og hva er videre tiltak?
A
B
C
D

Mistenker jernmangelanemi. Rektaleksplorerer og tar Hemofec. Henvises koloskopi.
Mistenker levercirrhose. Henvises ultralyd av lever.
Henvise røntgen thorax og ultralyd av abdomen for å utelukke malignitet.
Lav Hb og fordøyelsesproblemer sannsynlig knyttet til feil-og underernæring. Foreskriver
jerntabletter mot antatt jernmangelanemi og B-vitaminer da du mistenker hun fremdeles har høyt
alkoholinntak. Setter opp en kostplan i samråd med pasienten.
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Du anvender en diagnostisk test for malaria. I den pasientpopulasjonen der du anvender testen, er
prevalensen av malaria 5%.
Hva skjer med testens sensitivitet og spesifisitet hvis du tar testen i bruk i en
pasientpopulasjon der prevalensen av malaria er 20%?
A
B
C
D

Både sensitiviteten og spesifisiteten er uendret.
Sensitiviteten øker, mens spesifisiteten reduseres.
Sensitiviteten reduseres, mens spesifisiteten øker.
Både sensitivitet og spesifisitet øker.
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Mange pasienter ønsker å vite hvor stor risiko de utsetter seg for ved operasjon. For legen vil også
være av betydning for hvorvidt man skal anbefale at det skal gjøres et inngrep. Vurdering kan gjøres
på bakgrunn av risikoskårer der man kan estimere sannsynlighet for at pasienten vil dø eller få
alvorlige komplikasjoner i forbindelse med operasjonen.
Hvilke preoperative forhold har betydning for at pasienten skal få systemiske komplikasjoner
etter kirurgi?
A
B
C
D

Pasienter > 80 år har mindre blodvolum enn yngre pasienter og blør derfor mindre enn de yngre
pasientene
Nyresvikt med kreatinin > 130µmol/l er en risikofaktor i den såkalte New Cardiac Index Risk Score
(NCRS) (tilsvarer Revised Cardiac Index Risk)
New Cardiac Index Risk Score (NCRS) (tilsvarer Revised Cardiac Index Risk) inkluderer
lungesvikt som risikofaktor
Hjertesviktdiagnose de siste to årene før et inngrep har betydning for resultatet (kardiovaskulære
komplikasjoner) etter non-kardiell kirurgi
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Kausalitet kan være annerledes i medisin enn i fysikk.
Hva er mest vanlig når det gjelder årsaker til sykdomsutvikling?
A
B
C
D

De fleste sykdommene har bare én årsak
De fleste årsakene er ikke nødvendige og kan ikke gi sykdommen alene
De fleste årsakene er tilstrekkelige til sykdommene alene
De fleste årsakene er nødvendige, d.v.s. at sykdommen ikke kan oppstå ved fravær av årsaken
000015a4e100a700b2
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En 52 år gammel mann har de siste 3-4 uker hatt svie i brystet ved anstrengelse, f. eks ved gange i
motbakke og når han skuffer sand. Smerten går over i et sammensnørende press i brystkassen, føler
det blir trangt. Får svelgproblem når smerten står på. Ingen utstråling. Smerten gir seg når han stopper
opp, men kommer tilbake ved ny aktivitet. Han har ikke hatt smerte i hvile. Pasientens far fikk
diagnosen angina pectoris som 30-åring og døde av ventrikkelcancer 78 år gammel. Blodprøvene
viser Hb 14.8 mg/dl ( 12,0-16,0 g/dl), CRP 12 (<5), natrium 138 mmol/L ( 137-145mmol/L), kalium 4.3
mmol/L ( 3,6-5,0 mmol/L), totalkolesterol 6.6 mmol/L ( 3,9-7,8 mmol/L) og HDL-kolesterol 0.8 mmol/L
( 0,75-2,74 mmol/L) (Normalverdier i parentes).
Hvordan skal pasientes plager utredes videre?
A
B
C
D

Sviende brystsmerter, usikker familiær koronarbelastning og en ikke atherogen lipidprofil gir lav
sannsynlighet for koronarsykdom.
Aktuelle symptomer, mulig familiær koronarbelastning og en atherogen lipidprofil tilsier utredning
med tanke på koronarsykdom.
Sviende brystsmerter, svelgvansker og familiær belastning med tanke på malign sykdom i øvre
gastrointestinaltractus, tilsier utredning med øvre endoskopi.
Sviende brystsmerter med svelgvansker og familiær belastning med tanke på malign sykdom i
øvre gastrointestinaltractus tilsier i første rekke abdominal bildediagnostikk.
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I hvor mange tilfeller av symptomgivende rhegmatogen (med gjennomgående retinal rift)
amotio retinae vil utfallet ubehandlet være blindhet?
A
B
C
D

10 %
50%
60%
100%
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Mann, 42 år og tidligere frisk, oppsøker sin fastlege og forteller at han for et par dager siden merket
lysglimt på høyre øyet. Han bruker briller for sterk myopi. I dag under frokosten opplevde han å få en
skygge perifert på samme øyet. Fastlegen undersøker uten å finne sikker patologi, men opplever at
det er vanskelig å få godt innsyn ved oftalmoskopi.
Hvilken tilstand og hvilke tiltak er mest sannsynlig i dette tilfellet?
A
B
C
D

Blødning i glasslegemet
Fastlegen sier at det er ufarlig og at ingen tiltak er nødvendig
Netthinneavløsning (amotio retinae)
Fastlegen henviser pasienten til øyelege som øyeblikkelig hjelp
Tørr makuladegenerasjon
Fastlegen informerer om at det ikke kan gjøres noe med det
Migrene
Fastlegen informerer om at det ikke er farlig, men om han skulle få dette flere ganger så kan de
snakkes om evt medikamenter
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Mann, 52 år, jobber som langtransportsjåfør og kommer til deg som fastlege. Han bruker medisiner for
høyt blodtrykk og har dessuten pollenallergi som han bruker medisiner for om sommeren. Han er lett
overvektig, og han kommer nå til blodtrykkskontroll. Du måler: Blodtrykk 135 / 80 og puls 76,
regelmessig. Han forteller at han føler seg søvnig om dagen, og han har ved et par tilfeller duppet av
under bilkjøring. Du spør om han sover godt om natta, og han forteller at han sover meget tungt, men
at kona sier at han snorker mer enn før. Dessuten må han opp et par ganger hver natt for å late
vannet. Du sender pasienten til søvnregistrering og resultatet viser at han har apne-hypopneindeks
(AHI) på 40.
Hvilke tiltak er riktigst nå?
A
B
C
D

Du henviser pasienten til CPAP og sier at han ikke kan kjøre bil før han har fått behandling
Du henviser pasienten til slankeoperasjon og gir kostholdsråd i mellomtida
Du henviser pasienten til fjerning av mandlene og sier han ikke kan kjøre bil før han har fått
behandling
Du gir pasienten sovemedisiner og gir råd om å kjøpe dagslyslampe
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En 53 år gammel tidligere frisk kvinne kommer til akuttmottaket medtatt
og tungpustet. Respirasjonsfrekvensen er 30 pr min, temperatur rektalt 39.8 grader og CRP er 453
(normalt <5). Det blir tatt et rtg.thorax i mottaket som viser en stor lobær pneumoni i midtlappen.
Hvilke bakterier er det mest sannsynlig som har forårsaket denne pneumonien?
A
B
C
D

Atypiske bakterier
Neisseriabakterier
Streptokokkbakterier
Hemophilus influensabakterier
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Hvilke etiologiske agens er de viktigste ved utvikling av samfunnservervet pneumoni hos friske
voksne?
A
B
C
D

Pneumokokker, Mykoplasma og Hemofilus Influenzae
Pneumokokker, Hemofilus Influenzae og Stafylokokker
Pneumokokker, Mykoplasma og Stafylokokker
Pneumokokker, Hemofilus Influenzae og virus
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En fransk vindyrker får påvist lungekreft.
Hva er den mest sannsynlige årsaken?
A
B
C
D

Arsen i flokkuleringsmiddel under vinens gjæring.
Asbest som flokkuleringsmiddel under vinens gjæring
Kvikksølv i plantevernmidler
Arsen i plantevernmidler
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