Psykiatri - Foreskriving av antidepressiv medisin (IIC)
Forfatter
Navn
Institutt
Undervisningsenhet E-post
Telefon
Helga Rossing
IPH
Voksenpsykiatri
helga.rossing@ntnu.no
Eksaminatorer
Navn
Institutt
Undervisningsenhet E-post
Telefon
Anne Engum
IPH
Voksenpsykiatri
Anne.engum@ntnu.no
Vegard Vestvik
Vegard.vestvik@ntnu.no
Pasienter
Kvinne 35 år
Læringsmål
4.1.6 angi de viktigste indikasjoner for bruk av antipsykotika, antidepressiva, anxiolytika, hypnotika
og stemningsstabiliserende midler, og forklare deres virkemåte, bivirkninger og
kontraindikasjoner
Tidsbruk:
Stasjon
Forflytning/Sensur
Totalt
8 minutter
2 min
10 min
Instruksjon til student (oppgavetekst til dør)
Psykiatri
Du er fastlege til Randi, en gift kvinne på 35 år med tre små barn. Hun er deprimert og er sykmeldt. Du
har gitt henne nyttig informasjon om det å være deprimert, og det hun selv kan gjøre for å bli bedre, og
hun prøver å følge disse rådene (er fysisk aktiv og prøver å holde ved like aktivitet og døgnstruktur).
Hun har utviklet symptomer forenlig med en alvorlig depresjon (uten psykose) og med
angstsymptomer i tillegg.
Pasienten har ikke gjort suicidforsøk tidligere. Hun har aldri hatt et ønske om å dø eller vurdert suicid
som en løsning.
Du er ferdig med å undersøke og vurdere den psykiske tilstanden og skal ikke bruke tid på det nå.
Du har funnet indikasjon for å forskrive et antidepressivt medikament til henne. Du velger et SSRI
(selektiv serotoninreopptakshemmer) (for eksempel citalopram (Cipramil)).
Din oppgave er nå å innhente eventuell annen informasjon som du trenger for å forskrive
antidepressiv medisin til pasienten. Deretter skal du gi pasienten den informasjonen hun trenger for å
bruke et SSRI.
Når det er 2 minutter igjen av tiden, vil eksaminator stille deg et spørsmål.
Vent på gangen til du hører startsignalet.
Pasienten i denne oppgaven spilles av en standardisert pasient/frivillig.

Instruksjon til eksaminator
Oppgaven er ment å teste studentens evne til å få frem nødvendige opplysninger fra en pasient for
foreskrive et SSRI (selektiv reopptakshemmer). Videre skal studenten vise evne til å formidle
nødvendig informasjon som pasienten trenger for å kunne bruke medisinen riktig. Studentene skal
vise at de har kunnskap om SSRI: Indikasjon, virkningsmekanisme, bivirkninger, nødvendig kontroll
hos fastlegen, varighet av behandling, informasjon til pårørende, bilkjøring.
Du må forsikre deg om at studentnavn stemmer med det du har på skjermen. Studenten er instruert til
å vise ID til deg. Som eksaminator skal du ikke gi noen hint, kun krysse av på skåringsskjema. Følg
godt med og hold tiden. Du skal ikke komme med tilleggsspørsmål annet enn det som er bestemt på
forhånd. Du skal oppføre deg likt overfor alle studentene.
Når det er 2 minutter igjen av tiden skal du stoppe studenten og spørre: ”Hva taler for og hva taler
imot å gi denne pasienten antidepressiva?”

Når endelig signal lyder etter 8 minutter, skal du be studenten forlate rommet og gå videre til neste
stasjon.
Dersom studenten blir helt ferdig med oppgaven før tiden er ute, kan du be studenten gå ut i gangen
og vente på neste stasjon.
Gjør ferdig skåringen på skåringsskjemaet. Gi skriftlig tilbakemelding til studentene om prestasjonen
og forslag til forbedringer. Gjør til slutt en totalvurdering av studentens prestasjon etter ditt eget skjønn
og kryss av på «Global skår». Global skår er uavhengig av og vil IKKE påvirke kandidatens
sjekklisteskår. Send inn skåringsskjemaet ved å trykke ”submit”.
Omstille deg til neste student.

Instruksjon til standardisert pasient
Du heter Randi, er 35 år. Du er gift, har full jobb, har 3 små barn som er friske og aktive. Du er sliten
og alvorlig deprimert. Du har førerkort for personbil. Du er ikke gravid.
Studenten er din fastlege. Dere har avtalt at du skal begynne med medisin mot depresjon.
Du skal sitte i ro på stolen, virke deprimert og sliten. Du skal svare på spørsmål, men si minst mulig.
Hvis studenten spør om alkoholforbruket ditt, skal du svare at du har et ”vanlig forbruk”. Spør
studenten mer, svarer du at du drikker et par glass vin hver helg, ellers ikke. Du røyker ikke og bruker
ikke andre rusmidler. Du har tidligere vært frisk. Du bruker ingen andre medisiner enn P-piller og har
aldri tidligere brukt medisiner mot depresjon. Du har en gang fått antibiotika som en kur ved
urinveisinfeksjon, og du fikk ingen reaksjoner av den medisinen. Du har ingen allergier.
Du har ikke noe kjennskap til antidepressiv medisin fra tidligere. Du har hørt om lykkepille, men vet
ikke at den medisinen du skal få (et SSRI) blir omtalt som dette. Når du får høre om bivirkninger, skal
du spørre om medisinen kan være farlig. Du liker ikke å bruke medisin og har vært usikker på om du
vil bruke medisin, men du velger å bruke den fordi du har sterke psykiske plager.
Forslag til tilleggsspørsmål som pasienten kan spørre om:
Skal jeg bruke denne medisinen hele livet?
Kan jeg slutte brått med medisinen?
Kan jeg kjøre bil?
Hva med alkohol?

Utstyrsliste
Penn og papir.

Strukturert skåringsskjema
God 2p

Tilfredsstillende 1p

Ikke
tilfredsstillende
eller ikke utført 0p

Hilser på pasient og introduserer seg selv
ANAMNESE
Aktuell og tidligere
legemiddel/rusmiddelbruk
Somatisk sykdom, graviditet
INFORMASJON TIL PASIENT
Bivirkninger: Gastrointestinale inkludert
kvalme. Seksuelle bivirkninger. Svetting.
Økning av suicidaltanker
Økning av angst første 1-2 uker
Unormalt høyt stemningsleie
Tid før effekt (1-3 uker)
Doseøkning ved utilstrekkelig effekt
Alkohol: Kombinasjon med alkohol
anbefales ikke
Førerkort (Grunnsykdommen har større
betydning for kjøreevne enn
medikamentet. Helsekravet skal vurderes
opp mot helheten)
Varighet av behandling (6-9 måneder
etter symptomfrihet, men er avhengig av
antall depressive episoder)
Gradvis seponering/
seponeringssymptomer
Kontrolltime/ avtale om kontroll/ ta kontakt
hvis spørsmål/ bivirkninger
Effektiv og empatisk kommunikasjon
Når det er 2 minutter igjen, eller studenten sier at han er ferdig, stiller du følgende spørsmål:
”Hva taler for og hva taler imot å gi denne pasienten antidepressiva?”
Forklaring med grunner for og mot
God: 4p
Tilfredsstillende: 2p
Ikke tilfredsstillende:
forskrivning
0p
Global skår
Utmerket

God bestått

Bestått

Grensetilfelle

Stryk

Kommentar til student

Informasjon om forskriving finnes i forelesning om Antidepressive legemidler av Olav Spigset
Forelesninger om affektive tilstander og om bipolare lidelser i IIC har omtale av effekt og etterlevelse,
ellers ikke detaljer om forskriving
Anne Engum har en veldig fin forelesning om antidepressiva, men den er senere i studiet, i IIID

VEILEDER FOR EKSAMINATOR
Hilser på pasient og introduserer seg selv.
2 er ok, 1 er ”delvis”. 0 hilser ikke på pasienten.
Effektiv og empatisk kommunikasjon.
2 er ok, 1 er mangelfull. 0 svært avvikende.
ANAMNESE
Spør om tidligere og aktuell legemiddel- og rusmiddelbruk: 2
Spør om bare en av delene, eller kun aktuell bruk: 1
Berører ikke temaet: 0
Somatisk sykdom:
Spør om somatisk sykdom med oppfølgingsspørsmål slik at informasjon er pålitelig, inkl. graviditet: 2
Spør om somatisk sykdom, men ikke tilfredsstillende: 1
Spør ikke om somatisk sykdom: 0
INFORMASJON TIL PASIENT:
Bivirkninger: To av tre av kvalme (eventuelt mageplager), svette og seksuelle bivirkninger: 2
Nevner bare en av disse tre: 1.
Nevner ingen: 0
Informerer om økning av suicidale tanker, ta kontakt med behandler, legevakt e.l. hvis det oppstår: 2
Utydelig informasjon: 1
Ingen informasjon: 0
Økning av angst første 1-2 uker.
Gir informasjon: 2, eventuelt 1 dersom informasjonen er mangelfull eller utydelig.
Ingen informasjon: 0
Unormalt høyt stemningsleie.
God informasjon (ta kontakt med lege dersom du får unormalt høyt stemningsleie): 2
Mangelfull informasjon (du kan få unormalt høyt stemningsleie uten å si hva pasienten da skal gjøre):
1
Ingen informasjon: 0
Tid før effekt.
God informasjon: 2
Mangelfull informasjon (for eksempel angi helt feil antall uker før effekt): 1
Ingen informasjon: 0
Doseøkning ved utilstrekkelig effekt.
God informasjon (både at dosen kan økes og eventuelt når): 2
Mangelfull informasjon (angi at dosen kan økes, men ikke angi når): 1
Ingen informasjon om doseøkning.
Råd angående alkohol.
Avhold fra alkohol når du er alvorlig deprimert og ”alkohol og medikamenter er en dårlig kombinasjon”:
2
Bare et av elementene over: 1
Ingen råd angående alkohol: 0
Førerkort
Studenten gir informasjon både om betydning av depresjon og medisiner for bilkjøring: 2
Studenten informerer bare om et av forholdene: 1
Ingen informasjon om bilkjøring: 0
Varighet av behandling

Informasjon om varighet og at varighet er avhengig av antall episoder: 2
Kun informasjon om varighet: 1
Ingen informasjon om varighet: 0
Seponering
Informasjon om gradvis seponering og seponeringssymptomer: 2
Informasjon om gradvis seponering: 1
Ingen informasjon om seponering: 0
Kontrolltime.
Gi kontrolltime og informer om å ta kontakt på telefon ved spørsmål: 4
Enten gi kontrolltime eller ta kontakt på telefon ved spørsmål: 2
Ingen kontrolltime og ikke informasjon om å ta kontakt ved spørsmål: 0
Hva taler for og hva taler mot behandling med antidepressiva?
GRUNNER FOR
Alvorlig deprimert
Angstsymptomer i tillegg til depresjonen som gir et ekstra høyt symptomtrykk
Sykmeldt
Uten effekt av ikke-medikamentell depresjonsbehandling (fysisk aktivitet, døgnstruktur)
Tre små barn
GRUNNER MOT
Usikker effekt av antidepressiva
Fare for plagsomme bivirkninger
«Ta ikke pille for alt som er ille.» Medikamenter til denne pasienten støtter opp under forestillingen om
at medisiner hjelper på alt.
Er det rart at hun er utslitt og deprimert! En skal ikke medisinere bort livspåkjenninger.
Dersom studenten kommer med 6 faktorer (blant de ovenfor eller andre vektige) og både ”for og imotargumenter” er med blir det 4 poeng.
Ved 4 faktorer blir det 2 poeng.
Mindre enn 4: 0 poeng.
Men jeg synes nok at viktigere enn antall faktorer er det at studentene kan argumentere godt både for
og imot, at de kan vise at de har et nyansert syn på bruk av medikamenter ved depresjon. Poeng kan
derfor gis skjønnsmessig.

Voksenpsykiatri – Psykiatrisk status presens av pasient på
videoopptak (IIC)
Forfatter
Navn
Knut Langsrud
Eksaminatorer
Navn

Institutt
IPH

Undervisningsenhet
Voksen psykiatri

E-post
knut.langsrud@ntnu.no

Telefon

Institutt

Undervisningsenhet

E-post

Telefon

Standardiserte pasienter
Mann ca 60 år, skuespiller (Video)
Læringsmål
3.1.11 ut fra sykehistorie og kliniske funn gi en konsis, samlet framstilling av pasientens problem, med
angivelse av de positive og negative opplysninger som er relevante for situasjonen
4.1.1 etter gjennomført psykiatrisk intervju gi en konsis, samlet framstilling av pasientens problem, med
angivelse av de positive og negative opplysninger som er relevante for en vurdering av pasientens tilstand
Tidsbruk:
Stasjon
Forflytning/Sensur
Totalt
8 minutter
2 min
10 min

Instruksjon til student (oppgavetekst til dør)
Psykiatri
Du er som legevaktslege tilkalt til arresten sent på kvelden 17. mai. Der observerer du en mann på ca
60 år via overvåkningskamera med lyd. Videoen du får se tar 3 minutter. Du får penn og papir og har
anledning til å notere mens du ser videoen.
Du skal deretter beskrive psykiatrisk status presens for personen du har observert slik du ville ha gjort
i en journal. Dette skjer ved at du snakker til eksaminator.
Du har resten av tiden på stasjonen til å gjennomføre dette (ca 4 minutter).
Det er ikke forventet at du skal stille diagnose eller konkludere med årsak til tilstanden.
Eksaminator varsler deg når det er ett minutt igjen av tiden.
Vent på gangen til du hører startsignalet.
Personen i videoen spilles av en profesjonell skuespiller.

Instruksjon til eksaminator
Oppgaven er ment å teste studentens evne til å observere symptomer og atferd hos en pasient med
en psykiatrisk tilstand, og deretter gi en samlet og strukturert fremstilling av observasjonene i form av
en psykiatrisk status presens.
Du må forsikre deg om at studentnavn stemmer med det du har på skjermen. Studenten er instruert til
å vise ID til deg. Som eksaminator skal du ikke gi noen hint, kun krysse av på skåringsskjema. Følg
godt med og hold tiden. Du skal ikke komme med tilleggsspørsmål annet enn det som er bestemt på
forhånd. Du skal oppføre deg likt overfor alle studentene.
Når studentens identitet er kontrollert skal eksaminator si:
«Du skal nå få se en video av en pasient som er i politiets varetekt.»
Studenten skal ha tilgang på penn og papir.
Eksaminator starter videoen når id-sjekken er utført. Studenten kan ta notater underveis om han/ hun
ønsker.
Når videoen er ferdig, skal eksaminator si:

”Du skal nå beskrive personen på videoen slik du ville gjort i en psykiatrisk journal.”
Dersom beskrivelsen stopper helt opp eller åpenbart ikke er i henhold til psykiatrisk status
presens, kan eksaminator en gang i løpet av de 4 minuttene si:
” Din oppgave er å beskrive personen du observerte på videoen slik du ville ha gjort i en journal under
psykiatrisk status presens”.
Når det har gått totalt 7 minutter, gir eksaminator beskjed om at det er 1 minutt igjen.
Når endelig signal lyder etter 8 minutter, skal du be studenten forlate rommet og gå videre til neste
stasjon.
Dersom studenten blir helt ferdig med oppgaven før tiden er ute kan du be studenten gå ut i gangen
og vente på neste stasjon.
Gjør ferdig skåringen på skåringsskjemaet. Gi skriftlig tilbakemelding til studentene om prestasjonen
og forslag til forbedringer. Gjør til slutt en totalvurdering av studentens prestasjon etter ditt eget skjønn
og kryss av på «Global skår». Global skår er uavhengig av og vil IKKE påvirke kandidatens
sjekklisteskår. Send inn skåringsskjemaet ved å trykke ”submit”.
Omstille deg til neste student.

Instruksjon/manus til standardisert pasient
Video, 3 minutter:
Mann ca 60 år gammel som observeres via et kamera med lyd.
Personen er bustete på håret, skjorta utenfor buksa på den ene siden og møkk på begge knær.
Sitter på en benk i rommet langs den ene veggen, snakker hele tiden, sliten.
Helt i starten sint og noe oppfarende og sier at han ikke har tenkt til å feire nasjonaldagen i en celle og
at han skal hjem til kona.
Roer seg gradvis og blir mer innadvendt og trist, men fortsetter å snakke.
I to perioder a ca 20-30 sekunder i løpet av de 3 minuttene plukker personen på sin venstre arm og
slår litt engstelig rundt seg (som om den slår unna noen insekter) og fremstår engstelig og forvirret.
Snakker ellers om at livet har gått i stå, permittert fra jobb, kona vil sikkert ikke ha meg lenger når hun
får vite det, hva er vitsen med det hele ol.

Utstyrsliste
Utstyr (ekstra skjerm) til å vise video inkl lyd
Skal ha tilgang til penn og papir for å notere

Strukturert skåringsskjema for psykiatrisk status presens
God
2 poeng
Innhold
Generelt inntrykk, fremtoning
Bevissthetsnivå, orientering
Psykomotorisk aktivitet
Tale og språk
Tankeprosesser og tankeinnhold
Abstrakt tenkning, Global kognitiv fungering
Hukommelse og konsentrasjon
Persepsjonsforhold
Stemning og affekter
Fremføring
Struktur på fremstilling
Nøytrale og ivaretagende beskrivelser av
pasienten
Global skår
Utmerket

God bestått

Kommentar til student

Tilfredsstillende
1 poeng

Ikke tilfredsstillende
eller ikke utført
0 poeng

3 poeng

3 poeng

4 poeng

2 poeng

4 poeng
4 poeng

2 poeng
2 poeng

Bestått

Grensetilfelle

Stryk

Veiledning til skåringsskjema om psykiatrisk status presens
Tema og elementer/ innhold

Generelt inntrykk:
Utsende, klesdrakt, væremåte,
velstelt, fysiske særtrekk, generell
holdning, samarbeidsvilje, (emosjonell
kontakt)
Bevissthetsnivå:
Orientert for tid, sted, person og
situasjon, persondata. Koma <> våken
og klar, variasjon i våkenhet, forvirring,
delir
Psykomotorisk aktivitet:
Motorisk aktivitet inkl mimikk, ufrivillige
bevegelser, mimikk, tremor, sære
kroppsstillinger/ bevegelser,
lammelser, funksjonstap
Tale og språk:
Tempo, mengde, spontanitet,
monotoni, latenstid, dysartri, ordforråd,
setningsoppbygging, innhold av ord og
presisjonsnivå av angivelser,
neologismer
Tankeprosesser og innhold:
Produksjon (lite, mye, springende,
stereotypt, tankeblokk, influens,
passivitet), sammenheng (kontinuitet,
ulogisk, assosiasjoner, inkoherens,
vaghet, digresjoner, distraherbarhet),
innhold (fiksert, fattig, depressivt),
vrangforestillinger
Abstrakt tenkning: metaforer, konkret,
overdrevet abstrakt
Global kognitiv fungering:
Intelligensnivå
Hukommelse og konsentrasjon: kort
og langtids, amnesi, konfabulering,
holder tråden i samtalen (husker hva
som har vært sagt)
Persepsjonsforhold:
Illusjoner, Hallusinasjoner inkl type
Depersonalisasjon, Derealisasjon
Somatiske opplevelser
Stemning og affekter:
Stemningsleie: Labilt, nedsatt,
forhøyet, suicidale utsagn
Affekter: Skiftende, stabile, avflatede,
irrelevante.
Agitasjon, apati, inkontinens.
Hoved affekt under intervjuet (sinne,
tristhet, sinne, irritasjon, glede,
munterhet)
Fremføring av psykiatrisk status
Struktur på fremstilling
Nøytrale og ivaretagende beskrivelser
av pasienten

Krav til besvarelse:
De fleste elementer er negative funn. Positive funn er understreket.
Godtar forskjellige ordvalg så lenge elementet beskrives.
Tilfredsstillende: Minst 2 elementer
God: Minst 3 elementer inkl ustelt/ bustete hår/ skjorta delvis utenfor
buksa

Tilfredsstillende: Minst 1 element
God: Minst 2 elementer
Ingen positive funn. Dersom studenten nevner at pasienten kan virke
forvirret i starten så skal det telle som et riktig element forutsatt at
man har med at pasienten orienterer seg (raskt) i situasjonen
Tilfredsstillende: Minst 2 elementer
God: Minst 3 elementer inkl motorisk urolig i starten (reiser seg,
roper).
Situasjonen gjør at man kan mistenke rusbruk/ påvirkning men det er
ingen fysiske tegn til dette i videoen
Tilfredsstillende: Minst 1 element
God: Minst 2 elementer
Ingen positive funn. Pasienten snakker med seg selv, men det
fremstår ikke som uttrykk for psykopatologi. Dersom studenten
beskriver det slik skal det telle som et riktig element.
Tilfredsstillende: Minst 2 elementer
God: Minst 3 elementer
Ingen klare positive funn. Han viser ingen direkte feil i språket og det
er ingen klare vrangforestillinger. Dersom studenten nevner
gjentakelser (i starten) og depressivt tankeinnhold (på slutten) så skal
det likevel telle som riktige elementer/ observasjoner

Tilfredsstillende: Minst 1 element
God: Minst 2 elementer
Ikke grunnlag for å fastslå noen positive funn, men hvis studenten
påpeker enkelt tankeinnhold skal det aksepteres som et element
Tilfredsstillende: Minst 1 element
God: Minst 2 elementer inkl amnesi for tiden før han kom til arresten/
de siste timene. Dette er et element innen hukommelse.
Tilfredsstillende: Minst 1 element
God: Minst 2 elementer inkl påfallende armbevegelser/ atferd som
tyder på visuelle hallusinasjoner
Tilfredsstillende: Minst 2 elementer
God: Minst 3 elementer inkl agitasjon/ sinne/ irritasjon i starten av
videoen og tristhet, resignasjon, oppgitthet i siste del.
Elementet agitasjon overlapper med uro under psykomotorisk
aktivitet, men uro beskriver fysisk bevegelse mens agitasjon
beskriver sinnstilstand.

Tilfredsstillende: Det er en struktur i fremstillingen
God: Beskrivelse er (stort sett) inndelt etter hovedtema for status
Tilfredsstillende: Nøytral ordbruk uten negative personkarakteristika
God: Får i tillegg frem at det er en person som trenger helsehjelp

Undervisning om psykiatrisk status presens:
Fra Diagnostiske og terapeutiske metoder, forelesning for IIC

Fra Den psykiatriske undersøkelse og journal i Læremiddelbanken:
Under samtalen skal man registrere følgende vedrørende pasienten:
 Generelt inntrykk: Påfallende utseende, klesdrakt, væremåte? Alminnelig velstelt? Fysiske
særtrekk. Generell holdning under undersøkelsen. Samarbeidsvilje. Emosjonell kontakt med
undersøker.
 Bevissthetsnivå: Orientert for tid, sted person, situasjon. Kjenner egne og de nærmestes
persondata? Koma - stupor - sopor - somnolent -lett svekket - våken og klar. Variasjon i
våkenhet? Forvirring? Delir?
 Psykomotorisk aktivitet: Mengde og hastighet på motoriske bevegelser, inklusive mimikk.
Ufrivillige bevegelser? Tremor? Særlige kroppsstillinger/ bevegelser? Lammelser eller
funksjonstap?
 Tale og språk: Tempo. Snakker pasienten mye eller må ordene hales ut? Monotoni? Emosjonelt
påvirket? Nølende med latenstid? Dysartri/ fasi, stamming, hviskestemme? Ordforråd, vanlig
ordinnhold, presisjon eller omtrentlighet? Neologismer eller ny betydning til kjente ord? Normal
setningsbygning?
 Tankeprosesser og tankeinnhold: Tankeproduksjon (lite, mye, tempo, springende, stereotyp,
tankeblokk, influensopplevelse og passivitetsbevissthet), tankekontinuitet (følger pasienten sine
tankekjeder gjennom?), ulogisk tenkning (med åpenbare logiske brudd), løse assosiasjoner (fra
et emne til et annet uten begripelig sammenheng) og inkoherens (helt usammenhengende tale),
vaghet, digresjoner, omstendelighet, distraherbarhet, tankeinnhold (fiksert, fattig, overvurderte
ideer), vrangforestillinger med tilhørende vurderingssvikt
 Abstrakt tenkning: Forstår pasienten metaforer? Er innholdet i talen kun konkret, eller
overdrevent abstrakt?
 Hukommelse og konsentrasion: Korttidshukommelse, langtidshukommelse, amnesiperioder (i
hvilken forbindelse og for hva), konfabulering. Er pasienten klar over et event.
hukommelsesproblem? Holdning til det? Klager pasienten over svekket hukommelse uten å ha
det? Kan pasienten holde tråden i intervjuet og gi ordnede svar på spørsmål?
 Global kognitiv fungering: Intelligensnivå (oppfattelsesevne, hukommelse, læring, forståelse,
reproduksjon og kreativitet).
 Persepsionsforhold: Illusjoner, Forvrengninger, Hallusinasjoner (type?), Depersonalisasjon,
Derealisasjon, Hypokondre eller somatiske opplevelser.
 Stemning og affekter: Labilt, nedsatt eller forhøyet stemningsleie? Skiftende eller stabile
affekter? Avflatede eller irrelevante affekter? Agitasjon, apati. Emosjonell inkontinens?
Hovedaffekter som kommer fram under intervjuet (tristhet, tomhet, angst, sinne, irritasjon,
mistenksomhet, selvfølelse, glede, munterhet osv.)?

Lærebok i psykiatri fra 2012 har følgende overskrifter under Kliniske observasjoner (s164-170):
Synlig tristhet
Oppstemthet
Fiendtlighet
Affektlabilitet
Inadekvate følelser
Vegetative forstyrrelser (fysiologiske reaksjoner)
Søvnighet
Distraherbarhet
Tilbaketrekning
Mutthet
Perpleksitet
Sperring
Desorientering
Øket talestrøm
Redusert tale
Spesifikke taleforstyrrelser (stamming, dysartri, dysfasi, afasi)
Iideflukt
Inkoherent tale
Perseverasjon
Hyperaktivitet
Agitasjon
Skrik og rop
Nedsatt motorisk aktivitet
Involuntære bevegelser
Muskelspenning
Katapleksi
Manerismer (inkl katatoni)
Hallusinatorisk atferd
Aggresjon
Status presens beskrives deretter slik (s170) (omarbeidet til punkter):
Den kliniske observasjon og intervjuerens kliniske inntrykk for øvrig sammenfattes i status presens.











Orientert for tid, sted og situasjon.
Atferd og kontaktevne
Om pasienten opplever at han/ hun er syk.
Grad av innsikt anføres. Forstår eller aksepterer pasienten at det er en sammenheng mellom
symptomer og ytre forhold?
Tegn eller symptomer på realitetsbrist (vrangforestillinger, hallusinose, tankeforstyrrelser) og
om han/ hun lar seg korrigere.
Kort beskrivelse av kognitive funksjoner (tenkning, konsentrasjonsevne, hukommelse) slik det
fremkommer under intervjuet.
Stemningsleie (normalt, nedsatt, hevet)
Suicidalitet (tanker, mer eller mindre konkrete planer, tidligere forsøk)
Synlige tegn til angstsymptomer (kroppslige symptomer, skremmende tanker, opplevelse av
trussel, unngåelse).
Eventuelle globale vurderinger av lidelsen, Clinical global Impression eller lignende

Dermatologi IIC, Venerologi anamnese og urethrautstryk
Forfatter
Navn
Ellen H
Modalsli
Brita Pukstad
Eksaminatorer
Navn
Ellen
Brita Pukstad
Vara-1:
Margareta
Johnsson
Vara-2:
Ingrid Snekvik

Institutt
IKM

Undervisningsenhet
Dermatologi*

E-post
ellen.modalsli@ntnu.no

Telefon

IKM

Dermatologi*

brita.pukstad@ntnu.no

Institutt
IKM
IKM
Pensjonist

Undervisningsenhet
Dermatologi*
Dermatologi*

E-post
ellen.modalsli@ntnu.no
brita.pukstad@ntnu.no
marg.k.johnsson@gmail.com

IKM/ISM

Dermatologi*
ingrid.snekvik@ntnu.no
(men i permisjon)
*Undervisningsenhet for plastikkirurgi, dermatologi og venerologi

Telefon

Standardiserte pasienter
Menn, 18-30 år
Læringsmål
Semester IIC
5 Hudsykdommer
5.1 (5.1.3, 5.1.4, 5.1.6)
5.1 Studenten skal kunne:
5.1.3 gjennomføre et målrettet klinisk intervju og foreta en systematisk og fullstendig klinisk
undersøkelse av hud, hudens adnexstrukturer (hår, negler, svettekjertler) og slimhinner i munn
og på ytre kjønnsorganer samt beskrive visuelle og kliniske funn ved hjelp av dermatologisk
terminologi (efflorescenslære)
5.1.4 ut fra sykehistorie og klinisk undersøkelse foreslå tentativ diagnose, diskutere
differensialdiagnoser og foreslå relevant utredning og behandlingstiltak ved symptomer fra og
forandringer i hud, hudens adnexstrukturer (hår, negler, svettekjertler) og slimhinner i munn og
på ytre kjønnsorganer
5.1.6 gjøre rede for hovedprinsipper i forbindelse med prøvetaking og mikroskopi ved hudlidelser og
kjønnssykdommer, og selv kunne utføre de viktigste av disse (prøvetaking fra hud og slimhinner
ved mistanke om infeksjoner og infestasjoner, stansebiopsi til histologi, uretrautstryk til
gramfarging)
Tidsbruk:
Stasjon
Forflytning/Sensur
Totalt
8 minutter
2 min
10 min
Instruksjon til student (oppgavetekst til dør)
Du er turnuslege og får besøk av en 25 år gammel student på kontoret. Han ønsker å teste seg for mulig
kjønnssykdom.
Gjennomfør et målrettet anamneseopptak. Du skal kun ta opp en seksualanamnese. Det gis ikke
tilleggspoeng for å skissere videre undersøkelser og behandling.
Når du er ferdig med dette, eller når det gjenstår 2 minutt igjen av stasjonen, får du tilleggsspørsmål fra
eksaminator.
Vent på gangen til du hører startsignalet.
Pasienten på denne stasjonen spilles av en profesjonell skuespiller.
Instruksjon til eksaminator
Oppgaven er ment å teste studentens evne til å gjøre et målrettet anamneseopptak hos person som har
symptomer på en seksuelt overførbar sykdom, og som ønsker å teste seg. Videre er oppgaven ment å teste
studentens evne til å beskrive et gram-farget urethrautstryk og tolke betydningen av dette.

Du må forsikre deg om at studentnavn stemmer med det du har på skjermen. Studenten er instruert til å
vise ID til deg. Som eksaminator skal du ikke gi noen hint, kun krysse av på skåringsskjema. Følg godt med
og hold tiden. Du skal ikke komme med tilleggsspørsmål annet enn det som er bestemt på forhånd. Du skal
oppføre deg likt overfor alle studentene.
Etter 6 minutter sier eksaminator til kandidaten:
 Det tas et urethrautstryk av denne pasienten. Dette gram-farges, og her er det som sees i
mikroskopet (viser laminert bilde).
Du skal beskrive det du ser og deretter angi mest sannsynlige diagnose.
Når endelig signal lyder etter 8 minutter, skal du be studenten forlate rommet og gå videre til neste
stasjon. Dersom studenten blir helt ferdig med oppgaven før tiden er ute kan du be studenten gå ut i
gangen og vente på neste stasjon.
Gjør ferdig skåringen på skåringskjemaet. Gi skriftlig tilbakemelding til studentene om prestasjonen og
forslag til forbedringer. Gjør til slutt en totalvurdering av studentens prestasjon etter ditt eget skjønn og
kryss av på «Global skår». Global skår er uavhengig av og vil IKKE påvirke kandidatens sjekklisteskår.
Send inn skåringskjemaet ved å trykke ”submit”.
Omstille deg til neste student.
Instruksjon til standardisert pasient
Introduksjon:
Studenten hilser, og introduserer seg selv
Aktuelt:
- Mann 25 år, 4 kvinnelige seksualpartnere siste halvår, ubeskyttet sex (bruker aldri kondom), ikke kjent
dem, kun vaginalt samleie. Ingen fast partner nå. Selv ikke vært i utlandet siste år, men siste samleie på
fest med en ukjent kvinne for 2 uker siden. Aldri hatt sex med menn. Ikke betalt for sex. Ikke testa for
kjønnssykdom før. Ikke hatt seksuelt overførbar sykdom før. Student.
- Utflod fra urinrøret siste 3 dager: gulaktig, ingen lukt, ikke kløe.
- Kraftig svie ved vannlating siste 4-5 dager.
- Ingen utslett (spesielt ikke kviselignende forandringer) eller sår. Ikke hovne lymfekjertler så vidt han
vet. Ikke feber. Føler seg i fin form bortsette fra vondt når han tisser og ubehag nedentil. Ikke
leddsmerter. Ikke sår i munn. God appetitt. Ikke vekttap. Normal tarmfunksjon.
- Bekymret for utflod og svie, og frykter seksuelt overførbar sykdom. Ønsker test.
Andre sykdommer:
- Tidligere frisk, ingen faste medisiner
- Ingen kjente allergier
Andre relevante opplysninger:
Stimulantia: røyker ikke, ikke stoffmisbruk, alkohol på fest (men kan bli store mengder av og til da)
Sykdommer i familien (husker ikke, skal ikke med på skåringsskjema)
Utstyrsliste
Vanlig standardoppsett for konsultasjon

Strukturert skåringskjema

Introduksjon:
- Hilser på pasient og introduserer seg
selv
Aktuelt:
- Symptomer (lokale)
-

Varighet av plager og siste samleie

-

Relevante tilleggssymptomer (andre
lokale samt systemiske)

-

Risikoprofil 1: antall partnere siste
halvår/år, partners kjønn, partners
nasjonalitet, selv hatt samleie i
utlandet? betalt for sex?
Risikoprofil 2: type sex, bruk av
kondom

-

God

Tilfredsstillende

2 poeng

1 poeng

Ikke
tilfredsstillende
eller ikke utført
0 poeng

Utflod, farge, svie
vannlating

Utflod, svie ved
vannlating

Kun svie eller
utflod, eller ingen
av delene.
Ikke spurt om
noen av delene
Spør ikke om
tilleggssymptomer
som kan indikere
disseminert
gonore

Spør om begge
deler
Spør spesifikt om
tilleggssymptomer
som kan indikere
disseminert
gonore, og da må
enten hudutslett
og/eller
leddsmerter
og/eller feber
med
Få frem mange
partnere, kjønn,
nasjonalitet

Spør bare om en
av delene
Spør om
tilleggssymptomer
som kan indikere
disseminert
gonore, men
generell
tilnærming

Bare spør om
antall partnere

Spør ikke om noen
av delene

Spør om begge
deler

Spør bare om en
av delene

Ikke spurt om
noen av delene

Andre sykdommer (ikke SOI)/tidligere
Spør om 2-3
Spør om 1
Ikke spurt om
SOI/tidligere testet
noen av delene
Andre relevante opplysninger:
Spør om begge
Spør om en av
Ikke spurt om
- Faste medikamenter
delene
noen av delene
- Allergier
Samtaleferdigheter:
- Skape struktur (flyt, innhold,
tidsbruk)
- Bygge relasjon, ikke dømmende
spørsmålsstilling, gode holdninger,
høflig, god øyekontakt
Etter 6 minutter sier eksaminator til kandidaten:
 Det tas et urethrautstryk av denne pasienten. Dette gram-farges, og her er det som sees i
mikroskopet (viser laminert bilde).
Du skal beskrive det du ser og deretter angi mest sannsynlige diagnose.
Beskrivelse
Angir epitelceller,
Angir en celletype
mange nøytrofile
og kokker
granulocytter,
gramnegative
diplokokker

Diagnose

Global skår
Utmerket

Gonore

God bestått

Kommentar til student

Bestått

Bakteriell
infeksjon eller
uretritt

Grensetilfelle

Stryk

Ortopedi, traume IIC/D: Undersøkelse av akutt ankelskade.
Forfatter
Navn
Institutt
Lars Gunnar
INM
Johnsen
Eksaminatorer
Navn
Institutt

Undervisningsenhet
Ortopedi og reuma

E-post
lars.gunnar.johnsentnu.no

Telefon

Undervisningsenhet

E-post

Telefon

Standardiserte pasienter
Kvinne 60 år
Læringsmål
6.1.2 Gjennomføre målrettet klinisk undersøkelse av pasient med plager i muskel-skjelettsystemet,
inkludert adekvate funksjonsundersøkelser, beskrive de kliniske funn og gi en rimelig
fortolkning av disse
Tidsbruk:
Stasjon
Forflytning/Sensur
Totalt
8 minutter
2 min
10 min

Instruksjon til student (oppgavetekst til dør)
Ortopedi
Ei 60 år gammel kvinne sklir på isen og vrir venstre ankel. Ankelen hovner raskt opp og hun klarer
ikke å stå på den. Du er på Legevakten/Skadepoliklinikken og tar i mot denne pasienten. Hun har med
seg bilder som hun tok med smarttelefonen sin mens hun ventet på ambulansen.
Gå inn, ta opp en kort målrettet anamnese for den aktuelle hendelsen og undersøk pasientens
ankel.
Når det er 1 minutt igjen spør eksaminator deg om å avgi en kollegial rapport.
Dersom du er ferdig med anamnesen og undersøkelsen før det er 1 minutt igjen, tilkjennegir du dette
til eksaminator.
Vent på gangen til du hører startsignalet.
På denne stasjonen møter du en standardisert pasient/frivillig som ikke har skaden som beskrevet
over.
Se på bildene og forhold deg til pasienten som om det var en virkelig skade.

Instruksjon til eksaminator
Oppgaven er ment å teste studentens evne til å undersøke en akutt ankelskade og å ta opp en kort
traumeanamnese dvs. spørre om hvordan skaden har skjedd. Dette er viktig for å kunne bedømme
skadens omfang. Viktige momenter vil være å spørre om 1. Skademekanisme 2. Tid siden hendelsen.
I dette tilfelle bør diagnosen «ankelbrudd» være opplagt: Oppgaven forsøker med all tydelighet å vise
at det ikke dreier seg om bare et «overtråkk» men om en bruddskade.
Spesielt er en ute etter
1. Systematisk og kort traumeanamnese (maks 1 minutt).
2. I kollegial rapport: Angir hudstatus og palpasjonsfunn av fotpulser.
3. Reflekterer over at det foreligger medial skade. Dette skal bringe tankene over på mulig skade av
syndesmose/leddbånd og et mulig ustabilt ankelledd = indikasjon for operativ behandling.

Standardisert pasient/skuespiller vil være instruert i å angi at pasienten så at ankelen var ute av stilling
men at ambulansepersonell klarte å trekke den på plass. Har vondt over mediale malleol noe som
burde vekke mistanke om syndesmoseskade i ankelleddet.
4. At pasienten angir smerter over leggen proksimalt forsterker mistanken om syndesmoseskade og
burde være et godt hint til studenten om at det foreligger leddbåndskade.
Du må forsikre deg om at studentnavn stemmer med det du har på skjermen. Studenten er instruert til
å vise ID til deg. Som eksaminator skal du ikke gi noen hint, kun krysse av på skåringsskjema. Følg
godt med og hold tiden. Du skal ikke komme med tilleggsspørsmål annet enn det som er bestemt på
forhånd. Du skal oppføre deg likt overfor alle studentene.
Når endelig signal lyder etter 8 minutter, skal du be studenten forlate rommet og gå videre til neste
stasjon.
Dersom studenten blir helt ferdig med oppgaven før tiden er ute kan du be studenten gå ut i gangen
og vente på neste stasjon.
Gjør ferdig skåringen på skåringsskjemaet. Gi skriftlig tilbakemelding til studentene om prestasjonen
og forslag til forbedringer. Gjør til slutt en totalvurdering av studentens prestasjon etter ditt eget skjønn
og kryss av på «Global skår». Global skår er uavhengig av og vil IKKE påvirke kandidatens
sjekklisteskår. Send inn skåringsskjemaet ved å trykke ”submit”.
Omstille deg til neste student.

Instruksjon til standardisert pasient
Du er Kari, 60 år som jobber som advokat på et kontor. Du røyker ca 20 om dagen og har hatt et
hjerteinfarkt og bruker en del medisiner (som du ikke husker navnet på) for høyt blodtrykk og angina.
Du har ikke hatt brudd tidligere.
Ved spørsmål fra studenten skal du angi at du skled på isen på vei til jobb i dag morges og fikk
venstre ankel under deg. Du så at ankelen var ute av stilling og ringte 113. Ambulansepersonell som
kom til stedet etter 20 min klarte å trekke den på plass. Ved spørsmål fra studenten skal du angi hvor
du har smerter: Både på utsiden og innsiden av ankelen og at hele ankelen har en stor hevelse. I
tillegg skal du angi at du har smerter på utsiden av leggen opp mot kneet. Du klarer ikke å belaste
ankelen på grunn av smertene.
Du vil få anledning til å snakke med eksaminator på forhånd slik at dere blir helt enige om akkurat hvor
du skal si at du har smerter.

Utstyrsliste
Standardutstyr: undersøkelsesbenk, stoler, bord.
Vakuumspjelk som studenten må pakke opp for å undersøke ankelen. Det legges ved bilder som viser
ankelen slik den så ut på skadestedet.

Strukturert skåringsskjema

Hilser på pasient og introduserer seg
selv
Traumeanamnese:
Hvordan skaden har oppstått

God

Tilfredsstillende

Ikke tilfredsstillende
eller ikke utført

2p

1p

0p

2p

1p

0p

Traumeanamnese:
2p
1p
0p
Hva skjedde før pasienten kom til
sykehuset
Spør spesifikt hvor pasienten har
2p
1p
0p
smerter.
Andre anamneseelementer:
2p
1p
0p
Tidligere sykdommer, faste medisiner,
røyking etc.
Undersøkelse
4p
2p
0p
Palperer puls, kommenterer
hudstatus
Når det er ett minutt igjen, eller dersom studenten er ferdig med oppgaven før dette, sier du:
”Du skal nå gi meg en kollegial rapport”
Kollegial rapport:
2p
1p
0p
Systematikk
Kollegial rapport:
2p
1p
0p
Innhold
Global skår
Utmerket

God bestått

Kommentar til student

Bestått

Grensetilfelle

Stryk

Infeksjonsmedisin IIC: Tolkning av vitale parametere og
laboratoriedata ved sepsis (uten standardisert pasient)
Forfatter
Navn
Institutt
Undervisningsenhet
E-post
Telefon
Jan Kristian
IKM
Infeksjon
jan.k.damas@ntnu.no
Damås
Eksaminatorer
Navn
Institutt
Undervisningsenhet
E-post
Telefon
Susanne
IKM
Stipendiat
Susanne.s.smeby@ntnu.no
Skjervold
Smeby
Jan Kristian
IKM
Infeksjon
jan.k.damas@ntnu.no
Damås
Pasienter
Navn
Adresse
Telefon
E-post
Ingen
Læringsmål
Semester IIC:
13.1.1 gjøre rede for symptomer, kliniske funn og resultat av laboratorieundersøkelser ved
alvorlige infeksjonssykdommer
13.1.3 gjøre rede for prinsippene for diagnostikk ved mistanke om infeksjonssykdom
13.1.5 gjøre rede for prinsippene for behandling av infeksjoner, inklusive prinsipper for kirurgisk
behandling og valg av antibiotika
13.1.6 foreslå valg av antimikrobielle midler hos en gitt pasient ut fra kliniske symptomer,
eventuelle dyrkingssvar og resistensbestemmelse
Tidsbruk:

Stasjon
8
minutter

Varselklokke etter
7 minutter

Forflytning/Sensur
2 minutter

Totalt
10
minutter

Instruksjon til student/oppgavetekst til dør
Infeksjonssykdommer
Borghild Hansen er en 74 år gammel kvinne med residiverende urinveisinfeksjoner. Hun er funnet i
hjemmet etter å ha utløst trygghetsalarmen. Hun kommer til akuttmottaket med høy feber og redusert
bevissthet. Det er gjort urin stix som viser pyuri (3+ på leukocytt esterase). Sykepleier har registrert de
vitale parameterne.
1) Gå inn og gjør en vurdering av de vitale parameterne (ark 1): Gi en vurdering av de vitale
parametere, og ut fra disse skal du gi din tentative diagnose.
2) Deretter vil du få presentert en blodgass (ark 2). Hva slags syre-base forstyrrelse foreligger
og hvordan er den relatert til pasientens sykdom.
3) Hvilken behandling starter du hos denne pasienten i akuttmottaket?
Oppgave teksten og spørsmålene kan du også lese inne på stasjonen.
På denne stasjonen er det ingen standardisert pasient. Eksaminatoren vil veilede deg gjennom
oppgaven.
Vent på gangen til du hører startsignalet.

Instruks til eksaminator
Den første delen oppgaven 1) er ment å teste studentens evne til å gjenkjenne varseltegnene for
sepsis hos pasienter med alvorlig infeksjon. De vitale parameterne viser høy respirasjonsrate (RR:
28), hjertefrekvens (HR: 110) og lavt blodtrykk (BT: 90 mmHg). Dette er alle alarmtegn ved infeksjon,
og sammen med feber og redusert bevissthet så oppfyller denne pasienten kriteriene for sepsis etter
både gammel (SIRS) og ny (quick SOFA) definisjon.
I den andre delen av oppgaven 2) så bør studenten i blodgassen gjenkjenne en metabolsk acidose
med respiratorisk kompensasjon (pH: 7.10 [ref 7.35-7.45], pCO2: 2.9 [ref 4.5-6.0 kPa], pO2: 8.9 [ref
11-14 kPa], BE: -8 [-3-+3 mmol/l] og laktat: 5 [0.5-2.2 mmol/l]. Videre at den metabolske acidosen
skyldes organ hypoperfusjon som resultat av generell vasodilatasjon og kapillærlekkasje ved sepsis.
Til slutt i oppgave 3) skal studenten vite at ved sepsis så skal pasienten få intravenøs væske
umiddelbart og innen 1 time skal det være startet antibiotikabehandling. Studenten skal foreslå at
blodkultur bør tas før oppstart med antibiotika. Hos denne pasienten med mistenkt urosepsis er
retningslinjene behandling med ampicillin og gentamicin i.v.
Du må forsikre deg om at studentnavn stemmer med det du har på skjermen. Studenten er instruert til
å vise ID til deg. Som eksaminator skal du ikke gi noen hint, kun krysse av på skåringsskjema. Følg
godt med og hold tiden. Du skal ikke komme med tilleggsspørsmål annet enn det som er bestemt på
forhånd. Du skal oppføre deg likt overfor alle studentene.
Når endelig signal lyder etter 8 minutter, skal du be studenten forlate rommet og gå videre til neste
stasjon.
Dersom studenten blir helt ferdig med oppgaven før tiden er ute kan du be studenten gå ut i gangen
og vente på neste stasjon.
Gjør ferdig skåringen på skåringsskjemaet. Gi skriftlig tilbakemelding til studentene om prestasjonen
og forslag til forbedringer. Gjør til slutt en totalvurdering av studentens prestasjon etter ditt eget skjønn
og kryss av på «Global skår». Global skår er uavhengig av sjekklisteskår og vil IKKE påvirke
kandidatens sjekklisteskår. Send inn skåringsskjemaet ved å trykke ”submit”.
Omstille deg til neste student.

Poengskjema/skåringsskjema
God 2 p

Tilfredsstillende 1
p

Ikke utført eller
ikke
tilfredsstillende 0 p

Oppgave 1
Ark 1, Gi en vurdering av de vitale parametere, og ut fra disse skal du gi din tentative diagnose.
2-3 faktorer
Ingen eller kun 1 faktor
Gjenkjenne at RR er høy, HR høy og BT lavt og 4 faktorer og
tolkning
gjenkjent
redusert bevissthet er tegn på alvorlig infeksjon
Sepsis
Andre forslag
Gi sepsis som tentativ diagnose
Oppgave 2
Ark 2, Hva slags syre-base forstyrrelse foreligger og hvordan er den relatert til pasientens sykdom.
Finner acidose
Kommenterer ikke
Gjenkjenne at det er en acidose (pH<7.35)
acidose

Gjenkjenne lav BE (<-3) og høy laktat (>2.2) og
foreslå metabolsk acidose
Gjenkjenne pCO2 (<4.5) er lav og foreslå
respiratorisk kompensasjon

Finner avvik
og vet at det
er metabolsk
acidose
Hypokapni
pga
kompensasjon
Inkl
mekanisme

Finner kun avvik

Beskriver kun hypokapni

Hypoperfusjon
Gi organ hypoperfusjon som årsak til den
metabolske acidosen ved sepsis
Oppgave 3
Hvilken behandling starter du hos denne pasienten i akuttmottaket?
Foreslå umiddelbar behandling med i.v. væske
Foreslå rask oppstart med antibiotika (innen 1 t)
Foreslå at blodkultur bør tas før antibiotika
Kun ett av
Foreslå ampicillin + gentamicin i.v. som empirisk Begge
medikamenter
medikamentene
behandling ved urosepsis
nevnes

Global skår
Utmerket

God bestått

Kommentar til student:

Bestått

Grenseland

Stryk

BORGHILD HANSEN, 74 ÅR

ARK 1

Respirasjonsrate 28/minutt

Hjertefrekvens 110/minutt

Blodtrykk (systolisk) 90 mmHg

BORGHILD HANSEN, 74 ÅR

ARK 2

pH: 7.10 [ref 7.35-7.45]

pCO2: 2.9 [ref 4.5-6.0 kPa]

pO2: 8.9 [ref 11-14 kPa]

BE: -8 [-3-+3 mmol/l]

Laktat: 5 [0.5-2.2 mmol/l]

Revmatologi IIC: Undersøkelse av pasient med
progredierende leddsmerter og funksjonstap
Forfatter
Navn
Institutt
Undervisningsenhet E-post
Berit
INM
berit.grandaunet@ntnu.no
Grandaunet
Eksaminatorer
Navn
Institutt
Undervisningsenhet E-post
Berit
INM
berit.grandaunet@ntnu.no
Grandaunet
Mari Hoff
INM
mari.hoff@ntnu.no
Standardiserte pasienter
Mann eller kvinne i alderen 20-45 år. Relativt veltrent.
Læringsmål
7.1.5: Undersøkelsesteknikk for diagnostisering av artrittilstander
Tidsbruk:
Stasjon
Forflytning/Sensur
8 minutter
2 min

Telefon

Telefon

Totalt
10 min

Instruksjon til student (oppgavetekst til dør)
Revmatologi
Pasienten er tidligere stort sett frisk men har de siste 6-8 uker fått gradvis mer plager med leddsmerter
og begynner å få problemer med mange daglige funksjoner. Pasienten er også blitt sykemeldt fra
jobben som politi. Identifiser pasientens viktigste problem ved å gjennomføre en orienterende
leddstatus (3-minutters leddtest). I denne oppgaven trenger du ikke å undersøke columna, inkludert
cervicalcolumna.
Dersom du gjør funn undervegs skal du anta at dette er assosiert med smerte.
Oppsummer og rapporter funn ved undersøkelsen til eksaminator, som ved kollegarapportering, før
tiden er omme.
Eksaminator vi varsle deg når det er ett minutt igjen av tiden.
Vent på gangen til du hører startsignalet.
Pasienten på denne stasjonen spilles av en standardisert pasient/frivillig.
Instruksjon til eksaminator
Oppgaven er ment å teste studentens evne til å gjennomføre en orienterende leddundersøkelse (3minutters leddtest) ved artrittsykdom og resonnere i henhold til funn.
Du må forsikre deg om at studentnavn stemmer med det du har på skjermen. Studenten er instruert til
å vise ID til deg. Som eksaminator skal du ikke gi noen hint, kun krysse av på skåringsskjema. Følg
godt med og hold tiden. Du skal ikke komme med tilleggsspørsmål annet enn det som er bestemt på
forhånd. Du skal oppføre deg likt overfor alle studentene.
Når det er ett minutt igjen av tiden sier du: ”Det er ett minutt igjen”
Når endelig signal lyder etter 8 minutter, skal du be studenten forlate rommet og gå videre til neste
stasjon.
Dersom studenten blir helt ferdig med oppgaven før tiden er ute kan du be studenten gå ut i gangen
og vente på neste stasjon.
Gjør ferdig skåringen på skåringsskjemaet. Gi skriftlig tilbakemelding til studentene om prestasjonen
og forslag til forbedringer. Gjør til slutt en totalvurdering av studentens prestasjon etter ditt eget skjønn
og kryss av på «Global skår». Global skår er uavhengig av sjekklisteskår og vil IKKE påvirke
kandidatens sjekklisteskår. Send inn skåringsskjemaet ved å trykke ”submit”.
Omstille deg til neste student.

Instruksjon til standardisert pasient:
Ha på deg en singlet og lett bukse (joggebukse, treningsbukse). Ha på deg shorts under buksa.
* Du er tidligere stort sett frisk og har god førlighet. Du er ca 25 år gammel.
* 6-8 ukers sykehistorie med økende leddsmerter og du har utviklet vansker med en del daglige
funksjoner.
* Du har blitt sykemeldt fra jobben som politi på bakgrunn av leddplagene.
*Du har smerter i høyre hånd ved håndtrykk, og når studenten skviser hånda di får du smerter over
knokene. Hvis studenten hilser deg hardt i hånda skal du uttrykke at det er smertefullt: ”au!”
*Du har smerter og nedsatt bevegelighet i høyre skulder.
* Du har store vansker med å bevege høyre skulder pga smerter. Du greier ikke å legge høyre hånd
bak nakken eller bak på ryggen og får derfor ikke tørket deg bak etter toalettbesøk med denne
hånden. Du har store smerter dersom du forsøker å løfte høyre arm opp mot skulderhøyde.
* Venstre arm beveges fritt.
* Du greier kun å gape 1 fingerbredde og har smerter over venstre kjeveledd. Dette betyr at du har
smerter når du tygger harde ting og har vansker med å få maten inn i munnen.
* Ut over dette skal du ikke ha vansker i gjennomføring av undersøkelsen.
Utstyrsliste: Standard utstyr.

Strukturert skåringsskjema
Total poengsum 28 p
Skåringselementer 23

God 2p

Tilfredsstillende 1p

Ikke tilfredsstillende
eller ikke utført 0p

Introduksjon
Introduser seg selv
God: korrekt avkledning,
Tilfredsstillende: Alle
Dersom ikke korrekt avkledning,
Orienterer pasienten kort
alternativer i mellom
blir det uansett 0
om undersøkelsen, korrekt informere
avkledning
Gjennomføring av
Utført 1p
Ikke utført – alltid 0
undersøkelsen
Skulderledd
Abduksjon
1
Lagt hendene bak hodet
1
Lagt hendene bak på ryggen
1
Albuer
Ekstensjon
1
Fleksjon
1
Supinasjon/pronasjon
1
Bevegelighet i håndledd
Ekstensjon
1
Fleksjon
1
Radial og ulnar sidefleksjon
1
Håndfunksjon
Knyting med inspeksjon av om
1
neglene skjules
Spriking av fingre
1
Pinsettgrep
1
Opposisjonsgrep
1
Håndkraft, MCP skvisetest
1
bilateralt
Hofte/knær/ankler (setter seg på 1
huk og reiser seg igjen)
Tester tågang
1
Tester hælgang
1
Funksjon i kjeveledd
1
Når det er ett minutt igjen sier du: ”Det er ett minutt igjen”
Generell vurdering
God 2p
Tilfredsstillende
Ikke tilfredsstillende
1p
utført eller ikke utført 0p
Kontakt med pasienten
God: systematisk,
Tilfredsstillende: Ikke
Systematikk i undersøkelse
Oppsummering av funn til
kollega

trent
God: Systematisk,
oversiktlig med
alle tre funn

ferdig med us.

Global skår
Utmerket

God bestått

Kommentar til student

Bestått

Grensetilfelle

Stryk

Radiologisk utredning av hoftetraume (IIC)
Forfatter
Navn
Annja T. Viset
Eksaminatorer
Navn

Institutt
ISB
Institutt

Undervisningse
nhet
Bildediagnostikk

E-post

Undervisningse
nhet
Bildediagnostikk
Bildediagnostikk
Bildediagnostikk

E-post

Telefon

annja.viset@stolav.no

Telefon

arve.jorgensen@ntnu.no
Arve Jørgensen
ISB
annja.viset@stolav.no
Annja T. Viset
ISB
kristine.melhuus.bang@stolav.no
(x) *reserve* Kristine St. Olavs
Melhuus Bang
Hospital
Pasienter
Navn
Ikke aktuelt
Angi kjønn/alder
Læringsmål
3 Generell sykdomslære
3.1 Ved skader og andre sykelige tilstander i muskel og skjelettsystemet, ved sykelige tilstander i hud og på
slimhinner i munnen og på kjønnsorganene, ved revmatiske sykdommer, infeksjonssykdommer og ved psykiske
lidelser og dysfunksjoner skal studenten kunne:
3.1.10 beskrive relevante diagnostiske avbildninger, identifisere anatomiske strukturer, påvise og tolke
karakteristiske avvik fra det normale.

6 Ortopedi
6.1.3 ut fra sykehistorie og klinisk undersøkelse stille tentativ diagnose og foreslå videre undersøkelser og/eller
behandling ved skader og andre smertetilstander i bein, ledd og bløtdeler, samt medfødte anomalier og ervervede
feilstillinger.
6.1.8 gjøre rede for klinisk relevant anatomi i hånd og fot med hensyn til de vanligste skader og sykdommer.
11 Bildediagnostikk
11.1.1 Bildediagnostisk utredning av de vanligste sykdomstilstander i muskel-/skjelettradiologi. Dette omfatter
bildediagnostikk ved vanlige utviklingsanomalier, traumer, revmatologisk sykdom, svulster, inflammatoriske og
infeksiøse sykdommer, samt degenerative sykdommer.
11.1.2 Prinsipper for bildetolkning av bløtvev og skjelett på røntgen, CT og MR inkludert kunnskap om ulike CTteknikker (CT angio) og de mest brukte MR-sekvenser i muskel-/skjelettradiologi (T1, T2, og STIR).
11.2 Studenten skal ha ferdigheter i:
11.2.1 Granskning av røntgen av skjelett ved akutte traumer, gjenkjenne normalanatomi og beskrive frakturer.
Tidsbruk:
8 minutter

2 min

10 min

Instruksjon til student (oppgavetekst til dør)
En travel dag på legevakten kommer det inn 4 personer med smerter i hofte etter fall og manglende
evne til å belaste ekstremiteten.
Hvilken bildemodalitet/undersøkelse er førstevalget å henvise til?
Du vil i denne oppgaven få fremlagt 5 radiologiske undersøkelser og blir bedt om å beskrive disse. Du
skal gjenkjenne patologi, angi anatomisk lokalisasjon for denne. Dersom det er feilstilling skal denne
beskrives.
Denne stasjonen har ikke standardisert pasient. Eksaminator vil veilede deg gjennom oppgaven.
Vent på gangen til du hører startsignalet.

Instruksjon til eksaminator
Oppgaven er ment å teste studentens evne til …
…å tolke enkle røntgenbilder som har tydelig aktuell patologi innen ortopedi/traumatologi
…å resonere rundt håndtering av udislosert/okkult fraktur og valg av bildediagnostisk modalitet,
og gjenkjenne væskesignal på MR

Eksaminator skal ikke hente ut kunnskapen til studenten via fisking, men kun fasilitere
studentens bruk av kunnskapen!
For eksempel : Kan du tenke på flere ? Kommer du på noe mer?
Og ikke : Er du sikker på dette da? Kan det tenkes at det kan være en annen modalitet? (og
lignende)
Du må forsikre deg om at studentnavn stemmer med det du har på skjermen. Studenten er instruert til
å hilse på deg og vise ID. Som eksaminator skal du ikke gi noen hint, kun krysse av på skåringsskjema.
Følg godt med og hold tiden. Du skal ikke komme med tilleggsspørsmål annet enn det som er bestemt
på forhånd. Du skal oppføre deg likt overfor alle studentene.
Når endelig signal lyder etter 8 minutter, skal du be studenten forlate rommet og gå videre til neste
stasjon.
Dersom studenten blir helt ferdig med oppgaven før tiden er ute kan du be studenten gå ut i gangen og
vente på neste stasjon.
Gjør ferdig skåringen på skåringsskjemaet. Gi skriftlig tilbakemelding til de fleste studentene om
prestasjonen og forslag til forbedringer. Gjør til slutt en totalvurdering av studentens prestasjon etter ditt
eget skjønn og kryss av på «Global skår». Global skår er uavhengig av og vil IKKE påvirke kandidatens
sjekklisteskår. Send inn skåringsskjemaet ved å trykke ”submit”.
Omstille deg til neste student.

OBS:
STUDENTEN SKAL HA MULIGHETEN TIL Å VISE HVA HAN/HUN KAN PÅ ALLE
SKÅRINGSPUNKTER. DET ER DERFOR SVÆRT VIKTIG Å HOLDE TIDEN.

Utstyrsliste
PC, laptop + mus med scrolle-hjul

Aktuelle sykehistorie
Hvilken bildeundesøkelse er
førstevalget?

Detaljert instruksjon til eksaminator
Spør studenten «Hvilken bildeundersøkelse er hos disse
pasientene førstevalget?

Hvilke bildeundersøkelser kan
generelt være aktuelle ved skade på
muskel- og skjelettsystemet?

«God»: Svarer røntgen (uten å tvile) (2 poeng)
«Tilfredsstillende»: Er i tvil, men tror det er røntgen (1 poeng)
«Ikke tilfredsstillende»: Andre modaliteter/undersøkelser (0 poeng)
«Hvilke andre bildeundersøkelser kan generelt være aktuelle å
utføre ved mistanke om skade på muskel- og skjelettsystemet?»

Kvinne på 63 år med smerter høyre
hofte

Innskutt bilde

«God»: CT, ultralyd og MR (skjelettscintigrafi er også en modalitet,
men gir ikke poeng) (2 poeng)
«Tilfredsstillende»: 2 av de 3 over (1 poeng)
«Ikke tilfredsstillende»: 1 eller færre av de over (0 poeng)
Vis bilde nr. 1. Si «63 år gammel dame med smerte i høyre hofte
etter fall. Her ser du røntgen protesebekken og innskutt opptak
av høyre hofte. Ser du noe patologi, og evt. kan du si hvor den
sitter?»
«God»: Collum femoris-fraktur, høyre hofte (2 poeng)
«Tilfredsstillende»: Peker på frakturen/ erkjenner fraktur men kan
ikke angi lokalisasjon (1 poeng)
«Ikke tilfredsstillende»: Ser ikke fraktur (0 poeng)
«Hva betyr det at et røntgenbilde er utført innskutt?»

«God» Bildeopptak med pasienten i liggende stilling og med
horisontal strålegang (2 poeng)
«Tilfredsstillende» Annen mer upresis forklaring som inneholder
riktige elementer. Eks. undersøkelse tatt fra siden eller bildet er tatt
liggende (1 poeng)
«Ikke tilfredsstillende» Vet ikke (0 poeng)
Røntgen protesebekken med høyre
hofte

Røntgen bekken etter mopedulykke

Bildemodalitet, CT

Vis bilde nr. 2. Si «89 år gammel kvinne. Falt i hjemmet, sterke
smerter i høyre hofte. Her ser du røntgen protesebekken og
innskutt opptak av høyre hofte. Ser du noe patologi, og evt.
kan du si hvor den sitter?»
«God» Pertrochantær femurfraktur (med feilstilling) (2 poeng)
«Tilfredsstillende»: Erkjenner fraktur men kan ikke angi område (1
poeng)
«Ikke tilfredsstillende»: Gjenkjenner ikke fraktur (0 poeng)
Vis bilde nr 3. Si «16 år gammel gutt med smerter i høyre hofte
etter mopedulykke. Her ser du røntgen frontopptak av
bekkenet. Ser du noe patologi, og evt. kan du beskrive hva
som er patologisk?»
«God»: Høyresidig hofteleddsluksasjon (2 poeng)
«Tilfredsstillende»: Peker på patologi men gjenkjenner ikke hva
dette er (1 poeng)
«Ikke tilfredsstillende»: Ser ikke luksasjonen (0 poeng)
Vis bilde nr 4. Si «Pasienten hadde høyresidig
hofteleddsluksasjon. Etter reponering på operasjonsstuen ble
det gjort bildeundersøkelse. Hvilken bildemodalitet er dette?”
«God» Svarer CT uten tvil (2 poeng)
«Tilfredsstillende» CT, men er usikker (1 poeng)
« Ikke tilfredsstillende» Svarer noe annet enn CT (0 poeng)

Hofte i ledd og acetabulumfraktur

Røntgen protesebekken etter fall på
isen

Bildemodalitet ved tumor i bløtvev og
bein. MR

Bildeundersøkelsen ble gjort for å se om hoften er i ledd og om
det er noe fraktur. Kan du gi svar på spørsmålene?»
«God» Svarer at hoften er i ledd og ser fraktur i acetabulum (2
poeng)
«Tilfredsstillende» Svarer enten at hoften er i ledd eller ser fraktur i
acetabulum (1 poeng)
«Ikke tilfredsstillende» Ingen korrekte svar (0 poeng)
Vis bilde nr 5. Si «Mann på 68 år med smerter i høyre hofte etter
fall på isen. Her ser du røntgen front av bekkenet og et innskutt
opptak av høyre hofte. Ser du noe patologi, og evt. kan du si
hvor den sitter?»
«God»: Patologisk fraktur proksimale høyre femur (2 poeng)
«Tilfredsstillende»: Proksimal femurfraktur, men erkjenner ikke
patologisk beinstruktur eller ser tumor men ikke fraktur (1 poeng)
«Ikke tilfredsstillende»: Kan ikke beskrive hvor frakturen sitter eller
ser ikke tumor (0 poeng)
«Hvilken bildemodalitet er førstevalg for å utrede femur med
tanke på utbredelse av tumor i bløtvev?»
«God» Svarer MR (2 poeng)
«Tilfredsstillende»: Svarer MR, men er usikker (1 poeng)
«Ikke tilfredsstillende» Annen modalitet eller ingen
bildeundersøkelse (0 poeng)

Strukturert skåringskjema
HOLD TIDEN!

God

Tilfredsstillende

Ikke tilfredsstillende
eller ikke utført

Aktuelle sykehistorie
Valg av modalitet
Røntgen
Bildediagnostikk av muskel og skjelett
CT, UL og MR
Røntgen protesebekken med høyre hofte
Collum femoris fraktur
Innskutt bilde
Liggende og horisontal strålegang
Røntgen protesebekken med høyre hofte
Pertrochantær femurfraktur
Røntgen bekken etter mopedulykke
Hofteleddsluksasjon høyre side
Bildemodalitet
CT
CT av høyre hofte
Hofte i ledd og acetabulumfraktur
Røntgen protesebekken med venstre hofte
Patologisk subtrochantær femurfraktur
Valg av bildemodalitet
MR

GLOBAL SKÅR
Tenk over ditt totalinntrykk av kandidatens prestasjon.
Global skår er uavhengig av og vil IKKE påvirke kandidatens sjekklisteskår.
Hvis du gir kandidaten global skår ”stryk” eller ”grensetilfelle”, vennligst gi tilbakemelding i boksen til
høyre om hva som gikk bra og aspekter som trenger forbedring.
Stryk
Grensetilfelle
Bestått
God bestått
Utmerket
Kommentar til student – gi skriftlig tilbakemelding til de fleste og alle med stryk/grensetilfelle

Epidemiologi: anamnese: kardiovaskulær risikovurdering
Forfatter
Navn
Gunnhild
Åberge Vie
Eksaminatorer
Navn
Pasient
Navn
Mann, ca 54 år
Læringsmål

Institutt
Institutt for
samfunnsmedisin

Undervisningsenhet
Epidemiolgi/klinisk
beslutningslære

E-post

Telefon

Institutt

Undervisningsenhet

E-post

Telefon

Adresse

Telefon

E-post

10.1.1 kjenne til hvordan kunnskap om risikofaktorer kan brukes til å beregne risiko for
framtidig sykdom
Tidsbruk:

Stasjon
8 minutter

Forflytning/Sensur
2 minutter

Totalt
10 minutter

Oppgavetekst/instruksjon til student
Epidemiologi
Du er fastlege for Tore Vik, en 54 år gammel rørlegger. Han er stort sett tidligere frisk, men
fikk målt et blodtrykk på 165/110 mmHg da han nylig var innom kirurgisk poliklinikk ved
lokalsykehuset for vurdering av operasjon for et navlebrokk.
Tore kommer nå til deg og ber om en vurdering av blodtrykket og hjertet.
Ta opp en målrettet anamnese for å vurdere hans kardiovaskulære risiko. Du har seks
minutter på deg til å ta opp anamnesen.
Når det er to minutt igjen vil du få to spørsmål du skal svare på.
Du skal ikke utføre klinisk undersøkelse eller rekvirere videre undersøkelser.
Vent på gangen til du hører startsignalet.
Instruks til eksaminator:
Du må forsikre deg om at studentnavn stemmer med det du har på skjermen. Studenten er
instruert til å hilse på deg og vise ID. Som eksaminator skal du ikke gi noen hint, kun krysse
av på skåringsskjema. Følg godt med og hold tiden.
Det er lagt inn to spørsmål om røyking, der det ene angir røykestatus og det andre spørsmål
om røykemengde for å vekte opp røykeanamnesen. Det er også lagt inn separat punkt for
diabetes/nedsatt glukosetoleranse i tillegg til spørsmål om andre sykdommer for å sikre at
studentene spør om diabetes for å få full score på dette. For øvrig kan gradering
god/tilfredsstillende brukes for å vurdere om studenten kartlegger risikofaktoren tilstrekkelig
grundig.
Når det er to minutter igjen, still følgende to spørsmål:
I hht utlevert risikotabell: Hva er estimert 10-års risiko for kardiovaskulær død hos en 54 år
gammel mann som røyker og som har et blodtrykk på 165/110 og totalkolesterol på 6
mmol/L?
Nevn to undersøkelser du bør gjøre med tanke på å avdekke endeorganskade.

Når endelig signal lyder etter 8 minutter, skal du be studenten forlate rommet og gå videre til
neste stasjon.
Dersom studenten blir helt ferdig med oppgaven før tiden er ute kan du be studenten gå ut i
gangen og vente på neste stasjon.
Gjør ferdig skåringen på skåringsskjemaet. Gi skriftlig tilbakemelding til de fleste studentene
om prestasjonen og forslag til forbedringer. Gjør til slutt en totalvurdering av studentens
prestasjon etter ditt eget skjønn og kryss av på «Global skår». Global skår er uavhengig av
og vil IKKE påvirke kandidatens sjekklisteskår. Send inn skåringsskjemaet ved å trykke
”submit”.
Omstille deg til neste student.
Instruks til pasient
Du kommer til fastlegen for å få en vurdering av blodtrykket og hjertet fordi du fikk beskjed på
sykehuset om at du burde gjøre det.
Du jobber som rørlegger og jobber i eget firma. Du er gift, har to friske, voksne barn. Du
røyker ca 15 sigaretter per dag og har gjort det siden du var 16. Du er ikke spesielt motivert
for å slutte å røyke. Du mener dere spiser ”normal norsk kost”. I praksis betyr det to
brødmåltid per dag og en middag som gjerne består av kjøttmat, men fisk en gang i blant. Du
tar gjerne en øl til maten eller om kvelden, men aldri mer enn en på hverdager (i snitt drikker
du gjerne 4 halvlitere øl i uka). Du trener ikke, men går på elgjakt en uke om høsten, og
synes ellers at du beveger deg nok i jobben.
Du har en bror som er fem år eldre enn deg. Han behandles for høyt blodtrykk. Far hadde
sukkersyke (diabetes type II) og høyt blodtrykk fra rundt 50 års alder, fikk hjerteinfarkt da han
var 69 og døde da han var 81. Han ble funnet død i sengen om morgenen, og du går ut fra at
han døde av hjertesykdom. Din mor døde av kreft da hun var 78, året før din far døde. Du
har to onkler på farssiden, den ene fikk hjerteinfarkt da han var ”noen-og-70” år, den andre er
frisk, så vidt du kjenner til.
Du føler deg frisk, og har aldri fått påvist sukkersyke, hjertesykdom eller lignende. Dersom
studenten spør deg om din høyde og vekt kan du svare med dine egne mål, eller bli enig
med eksaminator om noen tall som du kan svare.

Skåringsskjema
God

Tilfredsstillende

Ikke
tilfredsstillende/ikke
utført

Innledning
Hilser på pasient og presenterer seg selv
Spør om
Røykestatus
Røykemengde (per dag/antall år)
Kosthold
Fysisk aktivitet
Alkohol
Familiær belastning
Diabetes/nedsatt glukosetoleranse
Andre kjente sykdommer
Spør om pasienten har noen spørsmål
Strukturert i anamneseopptaket
Når det er to minutt igjen, eller dersom studenten er ferdig med samtalen før dette, gå direkte hit.
Spørsmål til slutt
”I hht utlevert risikotabell: Hva er estimert 10-års
risiko for kardiovaskulær død hos en 54 år
gammel mann som røyker og som har et
blodtrykk på 165/110 mmHg og totalkolesterol på
6 mmol/L?”
(Svar: 7%)
”Nevn to undersøkelser du bør gjøre med tanke
på å avdekke endeorganskade.”
Svar: feks oftalmoskopi (øyebunnsforandringer),
EKG, kreatinin (nyrefunksjon), perifær sirkulasjon
Global skår
Utmerket

God bestått

Bestått

Grenseland

Stryk

Kommentar til student

Utstyrsliste:
Nasjonale retningslinjer for individuell primær-forebygging av hjerte- og karsykdommer,
Kortversjon

