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1
En T-celle under modning i thymus er positiv både for CD4 og CD8.
Hvilke kjeder fra T-cellereseptor er det mest sannsynlig at den uttrykker på overflaten?
A
B
C
D

Både alfa-kjeder og beta-kjeder
Beta-kjeder og surrogat alfa-kjeder
Zeta-kjeder
Enten alfa-kjeder eller gamma-kjeder
000015aa679cda950b

2
En mann på 32 år blir smittet av influensa. Han hadde også influensa for ca. 5 år siden.
Er det sannsynlig at han har beskyttende naturlig antistoff som følge av den første
infeksjonen?
A
B
C
D

Ja, naturlig antistoff produseres av langlivede hukommelsesceller
Ja, naturlig antistoff stimuleres av konserverte epitoper på mikroorganismene
Nei, naturlig antistoff dannes bare etter bakterieinfeksjoner
Nei, naturlig antistoff skyldes ikke gjennomgåtte infeksjoner
000015aa679cda950b

3
En mann på 58 år har glomerulonefritt hvor nyreskaden skyldes en type III-reaksjon.
Hvilket funn er mest sannsynlig i en nyrebiopsi fra mannen?
A
B
C
D

Immunkomplekser langs basalmembranen
Cytotoksiske T-celler i glomeruli
IgE-nedslag i små blodårer
IgG bundet til tubulus-celler
000015aa679cda950b

4
En levercelle er infisert av hepatitt-virus.
Hvilket molekylkompleks eller organelle er mest nødvendig for at cellen skal kunne
kommunisere til en CD8+ celle at den er infisert?
A
B
C
D

Inflammasom
Fagolysosom
Proteasom
Endosom
000015aa679cda950b

5
Conns syndrom er en form for primær hyperaldosteronisme, hvor binyrebarken produserer for mye
aldosteron.
Hvilken effekt vil dette syndromet ha på elektrolytt- og syre-basebalansen?
A
B
C
D

Conns syndrom vil gi hypokalemi og metabolsk alkalose
Conns syndrom vil gi hyperkalemi og metabolsk acidose
Conns syndrom vil gi hypokalemi og metabolsk acidose
Conns syndrom vil gi hyperkalemi og metabolsk alkalose
000015aa679cda950b

6
Oppadstigende del av Henles sløyfe er impermeabel for vann, mens ca. 25% av filtrert NaCl
reabsorberes her. Denne funksjonen er viktig for å lage en konsentrasjonsgradient, slik at vann kan
reabsorberes i samlerørene. Slyngediuretika virker i oppadstigende del av Henles sløyfe.
Hvordan vil dette medikamentet påvirke vann- og saltbalansen i samlerørene?
A
B
C
D

Reabsorbsjonen av NaCl i samlerørene øker
Reabsorbsjonen av vann i samlerørene øker
Reabsorbsjonen av NaCl i samlerørene reduseres
Reabsorbsjonen av vann i samlerørene blir redusert
000015aa679cda950b
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7
For å hindre at glomerulær filtrasjonsrate (GFR) skal variere mye (blant annet med blodtrykket) er
sirkulasjonen gjennom glomerulus regulert slik at blodgjennomstrømningen blir mest mulig konstant.
Mekanismene bak denne reguleringen er dels endringer i muskeltonus i karene som svar på
blodtrykksendringer, og dels som svar på sammensetingen av tubulus-innholdet i siste deler av
nefronet.
Hva kaller vi den mekanismen som er en direkte reaksjon på blodtrykksendringene inn mot
glomeruli?
A
B
C
D

Glomerulo-tubulær balanse
Tubulo-glomerulær feedback
Trykk-natriurese
Myogen respons
000015aa679cda950b

8
Filtraksjonsfraksjonen (FF) i glomeruli varierer med blodgjennomstrømming gjennom afferente og
efferente arteriole, og vasokonstriksjon og vasodilatasjon i de to arteriolene.
Hvordan vil fraksjonen påvirkes av efferent vasokonstriksjon dersom blodfløde gjennom
afferent arteriole er konstant?
A
B
C

FF minker
FF blir uendret
FF øker
000015aa679cda950b

9
Flere ulike hormoner og medikamenter kan påvirke glomerulær filtrasjonsrate (GFR).
Hvilke er de viktigste faktorene?
A
B
C
D

Angiotensin 2, ACE-hemmere
Noradrenalin, Angiotensin 2, ACE-hemmere
Anti-diuretisk hormon, loop-diuretika, dopamin
Noradrenalin, Angiotensin 2, NSAIDS, kalsiumblokkere, ACE-hemmere
000015aa679cda950b

10
En mann på 25 år er smittet av rhinovirus.
Hvilken effekt har dette på lokale dendrittiske celler i det infiserte området?
A
B
C

De tar opp debris med antigener fra nekrotiske, infiserte celler, og presenterer antigenene på HLA
klasse I
De tar opp debris med antigener fra nekrotiske, infiserte celler, og presenterer antigenene på HLA
klasse II
De tar opp debris med antigener fra nekrotiske, infiserte celler, og presenterer antigenene på HLA
klasse I og II
000015aa679cda950b

11
Celledød induseres på ulike måter.
Hvilken organelle har en sentral rolle i celledød indusert av DNA-skade?
A
B
C
D

Peroksisomer
Mitokondrier
Lysosomer
Endoplasmatisk retikulum
000015aa679cda950b
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12
Hvor i nefronet er det størst Na+-reabsorbsjon?
A
B
C
D

I distale slyngede tubulus
I kortikale samlerør
I oppadstigende del av Henles sløyfe
I proksimale slyngede tubulus
000015aa679cda950b

13
En kvinne på 60 år har vært plaget med nummenhet i hendene og krampetendens de siste dagene.
Hun ble operert for et adenom i en paratyreoideakjertel for tre dager siden. Det hjelper å ta kalsium
brusetabletter. Det måles PTH og Ca2+ i blod.
Hva er de mest sannsynlige prøvesvarene?
A
B
C
D

Lav PTH og høy kalsium
Høy PTH og lav kalsium
Høy PTH og høy kalsium
Lav PTH og lav kalsium
000015aa679cda950b

14
Hvilket hormon er viktigste regulator av binyrebarkhormonet aldosteron?
A
B
C
D

Angiotensin I
Renin
Angiotensin II
ACTH
000015aa679cda950b

15
Lynch syndrom er den hyppigste årsaken til arvelig kolorektal kreft.
Hva er anbefalt prosedyre i Norge for å identifisere personer med dette syndromet?
A
B
C
D

Alle pasienter under 60 år som opereres for kolorektal kreft, får spørsmål om det er opphopning
av kreft i deres familie
Alle pasienter under 70 år som opereres for kolorektal kreft, får undersøkt sin tumor for
indikasjoner på feil i DNA mismatch-reparasjon
Alle pasienter under 60 år som opereres for kolorektal kreft, får undersøkt sin tumor for
indikasjoner på feil i DNA mismatch-reparasjon
Alle pasienter under 70 år som opereres for kolorektal kreft, får spørsmål om det er opphopning
av kreft i deres familie
000015aa679cda950b

16
En kvinne føler seg slapp, har uregelmessig menstruasjon, er plaget med synsforstyrrelser og har gått
opp i vekt. Hun har forandret utseende med rundere ansikt og sentral fedme. Pasienten har striae på
abdomen og økt behåring. Kvinnen har nylig har fått en distal radiusfraktur.
Hva er den mest sannsynlige årsaken til pasientens symptomer?
A
B
C
D

En kortisol-produserende tumor som utgår fra binyrebarken
En veksthormon-produserende tumor som utgår fra somatotrope celler i hypofysens forlapp
En ACTH-produserende tumor som utgår fra korticotrope celler i hypofysens forlapp
En katekolamin-produserende tumor som utgår fra binyremargen
000015aa679cda950b
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17
En kort oligonukleotid er nødvendig for å få satt i gang en polymerisering i en PCR-reaksjon.
Hva heter denne oligonukleotiden?
A
B
C
D

Primer
Probe
Transkriptase
Polymerase
000015aa679cda950b

18
En pasient ble innlagt fra hjemmet med feber, nedsatt allmenntilstand og hoste med ekspektorat.
Pasienten ble satt på cefotaksim. Videre undersøkelser viser en pneumoni. Svar fra mikrobiologisk
avdeling viser funn av pneumokokker i ekspektorat tatt ved innleggelsen. Antibiogram er som følger:
Antibiotikum

Resultat

Erytromycin

Sensitiv

Klindamycin

Sensitiv

Penicillin
Sensitiv
Hva er den beste videre behandlingen av pasienten?
A
B
C
D

Pasienten bør skifte til et penicillinaseresistent penicillin
Pasienten bør skifte til erytromycin
Pasienten bør skifte til penicillin
Pasienten bør fortsette med cefotaksim
000015aa679cda950b

19
I en stor populasjon observeres to ulike fenotyper som resultat av én enkelt baseendring i et gen.
Endringen påvirker ikke overlevelse, og de to fenotypene observeres med en frekvens på henholdsvis
40% og 60%.
Hva karakteriserer allelene for dette genet?
A
B
C
D

Et allel er recessivt - det andre er ko-dominant
Et allel er dominant - det andre er recessivt
Begge allelene er dominante
Begge allelene er ko-dominante
000015aa679cda950b

20
Sanger-sekvensering baserer seg på dideoksy-metoden.
Hva er prinsippet for denne metoden?
A
B
C
D

Fluorescensmerkede dideoksy-nukleotider fungerer som prober for å detektere det forlengede
sekvenseringsproduktet
Fluorescensmerkede dideoksy-nukleotider mangler 3’OH ende og forlenging av voksende DNA
tråd stopper opp
Fluorescensmerkede dideoksy-nukleotider har 3’OH ende og forlenging av voksende DNA tråd
kan starte
Fluorescensmerkede dideoksy-nukleotider fungerer som primere for å starte forlengelsen av den
voksende DNA-tråden
000015aa679cda950b
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21
Det er viktig at leger vet når de skal henvise personer til genetisk utredning ved mistanke om arvelig
sykdom.
Hvilket tilfelle faller utenfor retningslinjene for å henvise til genetisk utredning for arvelig
brystkreft?
A
B
C
D

Dersom det i en familie er to nære slektninger med brystkreft, hvor den ene var 42 år og den
andre var 66 år gammel ved diagnose
Dersom det i en familie er en kvinne med kreft i begge bryst, henholdsvis diagnostisert da hun var
51 år og 60 år gammel
Dersom det i en familie er to nære slektninger med brystkreft, hvor den ene var 60 år og den
andre var 66 år gammel ved diagnose
Dersom det i en familie er en mann diagnostisert med brystkreft da han var 61 år gammel
000015aa679cda950b

22
En 28 år gammel mannlig pasient kommer inn på akuttmottaket med alvorlig amitriptylinforgiftning.
Amitriptylin er et legemiddel som bl.a. brukes mot depresjoner. Legemidlet har et relativt stort
distribusjonsvolum. Som lege vurderer du om dialyse, en metode for å fjerne avfallsstoffer direkte fra
blod, er en mulig behandling for forgiftningen.
Kan dialyse være en effektiv behandling hos denne pasienten?
A
B
C
D

Ja, fordi et stort distribusjonsvolum betyr lite legemiddel i plasma
Ja, fordi et stort distribusjonsvolum betyr mye legemiddel i plasma
Nei, fordi et stort distribusjonsvolum betyr lite legemiddel i plasma
Nei, fordi et stort distribusjonsvolum betyr mye legemiddel i plasma
000015aa679cda950b

23
En 55 år gammel mannlig pasient behandles for schizofreni med det antipsykotiske legemiddelet
zuklopentiksol. Han har hittil fått legemiddelet peroralt, i en dosering på 10 mg x 2. Han har imidlertid
hatt to innleggelser det siste halvåret med akutte forverringer som har vært utløst av dårlig
medikamentetterlevelse. Det er nå fattet vedtak om tvangsbehandling, og pasienten skal gå over til
intramuskulære depotinjeksjoner som injiseres hver 14. dag. Den perorale biologiske tilgjengeligheten
for zuklopentiksol er omtrent 0,5 (50 %).
Hvilken intramuskulær dosering tilsvarer den tidligere perorale doseringen?
A
B
C
D

70 mg hver 14. dag
140 mg hver 14. dag
280 mg hver 14. dag
560 mg hver 14. dag
000015aa679cda950b

24
En 70 år gammel mannlig pasient har blitt behandlet med litium for bipolar lidelse i mange år.
Serumkonsentrasjonen har stort sett ligget mellom 0,8-0,9 mmol/l (referanseområde: 0,5-1,0 mmol/l),
og den kliniske effekten har vært utmerket. Nå har pasienten startet opp med et annet legemiddel som
har medført redusert nyrefunksjon. Glomerulær filtrasjonsrate (GFR) er redusert fra 100 ml/min til 75
ml/min. Litium utskilles uendret via nyrene.
Hvordan forventer du at dette vil endre dosebehovet for litium?
A
B
C
D

Dosebehovet øker med 75 %
Dosebehovet reduseres med 25%
Dosebehovet reduseres med 75%
Dosebehovet øker med 25%
000015aa679cda950b
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25
En 55 år gammel mannlig pasient er lagt inn på sykehus for hjertesvikt. Han behandles med 0,2 mg
digoksin intravenøst per døgn. På denne dosen har serumkonsentrasjonen av digoksin stabilisert seg
på 1,2 nmol/l (terapeutisk område: 0,6-1,3 nmol/l), og den kliniske effekten er god. Pasienten skal nå
utskrives, og gå over til peroral dosering av digoksin. Den perorale biologiske tilgjengeligheten til
digoksin er ca. 67%.
Hva blir den sannsynlige perorale vedlikeholdsdosen hvis man ønsker å holde
serumkonsentrasjonen uendret?
A
B
C
D

0,15 mg
0,2 mg
0,25 mg
0,3 mg
000015aa679cda950b

26
En gutt på åtte år kommer inn på legekontoret med sin mor, som forteller at han har vært plaget med
tørrhoste, sår hals, feber og hodepine de siste 3-4 ukene. Ved auskultasjon hører du knatrelyder over
begge lunger, og Mycoplasma bedømmes å være det infeksiøse agens. Moren forteller at det ved
tidligere infeksjoner har vært helt umulig å få sønnen til å ta penicillin, og at hun har prøvd både
mikstur og tabletter uten hell. Hun blir derfor svært fornøyd når du skriver ut en resept på makrolidet
erytromycin.
Var det riktig å skrive ut en resept på erytromycin i dette tilfellet?
A
B
C
D

Ja, betalaktamer fungerer ikke mot Mycoplasma og makrolider vil være et naturlig førstevalg mot
slike infeksjoner
Nei, fordi ukompliserte pneumonier skal behandles med penicillin
Ja, selv om penicillin er førstevalget ved pneumonier hjelper det lite om pasienten ikke tar
medisinene
Nei, fordi makrolider er resistensdrivende og kun skal brukes ved sikker penicillinallergi
000015aa679cda950b

27
Figuren under viser hvordan plasmakonsentrasjonen av et medikament, som er administrert peroralt
og som følger 1. ordens kinetikk, varierer med tid.
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Kilde: Olav Spigset "G2 Farmakokinetikk og doseringsprinsipper" Norsk legemiddelhåndbok
Hva vil sammenhengen mellom clearance og plasmakonsentrasjon være i en slik situasjon?
A
B
C
D

Clearance vil gå ned etter hvert som plasmakonsentrasjonen av medikamentet faller
Clearance vil være omvendt proporsjonal med plasmakonsentrasjonen av medikamentet
Clearance vil være proporsjonal med den naturlige logaritmen til plasmakonsentrasjonen av
medikamentet
Clearance vil være konstant uavhengig av plasmakonsentrasjonen
000015aa679cda950b

28
Norske myndigheter har til nå ikke ønsket å fjerne det såkalte "alderskriteriet" på 38 år for å få
tilgang på fosterdiagnostikk i svangerskapet.
Hvorfor har de ikke ønsket det?
A
B
C
D

Fordi gravide under 38 år ikke har risiko for å få et barn med kromosomavik
Fordi gravide under 38 år kan gå privat, og dette strengt tatt ikke behøver å være del av den
offentlige helsetjenesten
Fordi man ut fra etisk bekymring ikke har ønsket å innføre en allmenn screening for Downs
syndrom i svangerskapet
Fordi de økonomiske kostnadene ved å fjerne alderskriteriet er altfor store
000015aa679cda950b

29
Empati i lege-pasient forholdet handler for legen om å gripe et bestemt perspektiv.
Hva slags perspektiv er det snakk om?
A
B
C
D

Gruppe-perspektivet
Tredjepersons-perspektivet
Førstepersons-perspektivet
Andrepersons-perspektivet
000015aa679cda950b
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30
"Oppsøkende genetisk informasjonsvirksomhet" anses som etisk problematisk.
Hva er grunnen til det?
A
B
C
D

Fordi man i genetikken er opptatt av en rett til ikke å vite som her vil bli brutt
Fordi det er unødvendig å informere særskilt om genetikk i samfunnet vårt
Fordi mange av dem med risiko for arvelig sykdom ikke kommer til å bli syke
Fordi informasjonen som regel ikke er kvalitetssikret
000015aa679cda950b

31
Funksjonshemmedes organisasjoner har ofte kritisert fosterdiagnostikken for å bygge på en medisinsk
forståelse og ikke en sosial forståelse av funksjonshemming.
Hva mener man med en slik sosial forståelse?
A
B
C
D

En forståelse som legger vekt på at funksjonshemming primært skapes av barrierer i samfunnet
og ikke i kroppen
En forståelse som legger vekt på at funksjonshemmede kan oppleve blomstring ved å treffe
likesinnede
En forståelse som legger vekt på at funksjonshemming sjelden er et individuelt fenomen, men
rammer grupper
En forståelse som legger vekt på at også funksjonshemmede mennesker er sosiale vesener
000015aa679cda950b

32
Mange ulike elementer inngår i kognitiv atferdsterapi for søvnløshet (insomni).
Hvilket tiltak har størst behandlingseffekt?
A
B
C
D

Avspenningsøvelser
Søvnhygiene
Psykoedukasjon
Søvnrestriksjon
000015aa679cda950b

33
De siste årene har mange mobiltelefoner og nettbrett fått ”nattlys” som er gult/oransje-farget lys med
redusert mengde blått lys.
Hva er den biologiske grunnen til at man har gjort dette?
A
B
C
D

Lys med redusert mengde blått lys gir mindre belysningsstyrke (lux) på øyet
Lysbrytningen i linsen er annerledes for blått lys
Lys med redusert mengde blått lys er bedre å se på
Lysreseptorene på netthinnen er spesielt følsomme for blått lys
000015aa679cda950b

34
Som legevaktslege blir du ringt opp av mannen til en 33 år gammel kvinne som fødte et barn for ei uke
siden. Han er bekymret for henne. Mannen beskriver at hun er labil og irritabel, sover ujevnt og er
sliten og trett. Kan tidvis virke noe angstfull og glemsom, men har forøvrig god fungering. Pasienten er
tidligere frisk.
Hvilken tilstand er mest sannsynlig?
A
B
C

En psykosetilstand
En postpartum blues
En depressiv tilstand
000015aa679cda950b

35
En mor kommer til deg på legekontoret med sin 4 år gamle sønn. Moren er ikke spesielt bekymret for
barnets vekst, men forteller at svigermor ved flere anledninger har mast om at gutten ikke vokser nok. I
tabellen under finner du data for guttens vekstutvikling.
Gir guttens vekstutvikling grunnlag for bekymring?
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A
B
C
D

Ja, gutten har krysset to percentillinjer og bør utredes videre
Ja, gutten ligger under 2,5 percentilen og bør utredes videre
Nei, gutten har ikke krysset to percentillinjer og bør ikke utredes videre
Nei, det er normalt at gutter krysser to percentillinjer i denne alderen
000015aa679cda950b

36
En gutt på 5 år får satt to like glass med brus foran seg. Gutten blir vist at begge glassene inneholder
samme mengde væske. Så helles det ene glasset med brus i et høyere og smalere glass, mens det
andre glasset er urørt. Gutten får beskjed om å peke på glasset med mest brus. Gutten peker på det
høye og smale glasset.
Hvilket stadium i kognitive utvikling passer guttens respons med?
A
B
C
D

Det formelt-operasjonelle stadiet
Det sensomotoriske stadiet
Det preoperasjonelle stadiet
Det konkret-operasjonelle stadiet
000015aa679cda950b

37
En mor kommer til deg på legekontoret fordi hun er bekymret for vekstutviklingen til sin 7 år gamle
sønn. Du synes ikke gutten er påfallende høy, men moren forteller at hun synes at sønnen har vokst
urovekkende mye i løpet av de siste årene. I tabellen under finner du data for guttens vekstutvikling.
Gir guttens vekstutvikling grunn til bekymring?
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A
B
C
D

Ja, gutten er på 75-percentilen og bør utredes for tilgrunnliggende patologi
Ja, gutten har krysset én percentilkanal (to percentillinjer) og bør utredes for tilgrunnliggende
patologi
Nei, gutten har ikke krysset én percentilkanal (to percentillinjer) og trenger ikke videre utredning
Nei, det er normalt å krysse én percentilkanal (to percentillinjer) i denne alderen
000015aa679cda950b

38
I et familieselskap hilser du på et lite barn, som ligger i mageleie på gulvet. Barnet løfter hodet ganske
godt, men greier ikke å støtte seg på underarmene. Du løfter barnet opp og føler du får god kontakt
med det. Barnet holder øyekontakten, smiler tilbake til deg og lager lyder når du interager med det.
Hvor gammelt er det sannsynlig at barnet er?
A
B
C
D

1 måned
2 måneder
3 måneder
6 måneder
000015aa679cda950b

39
Lina på 2 år har et ensidig kosthold. Til middag blir det mye pasta med ost, og til frokost, lunsj og
kveldsmat spiser hun brødskive med syltetøy. Fisk og grønnsaker spiser hun lite av. Hun tar ingen
ernæringstilskudd som tran eller vitaminer. Moren er bekymret for om hun har mangelsykdom.
Hvilke næringsstoffer er det mest sannsynlig at Lina mangler?
A
B
C
D

Jern og D-vitamin
Jern og C-vitamin
D-vitamin og magnesium
C-vitamin og magnesium
000015aa679cda950b

-10-

40
Du er allmennlege. Et foreldrepar er bekymret for sin datter på 4 år som er redd for mange
ting. Hun kan våkne på natten av mareritt og er redd for fantasifigurer. Hun liker ikke å leke med andre
barn, og det hender hun slår hvis andre barn kommer nær henne. Hun snakker i hele setninger, men
har uklar artikulasjon og mange grammatiske feil.
Hvilket av disse trekkene gir grunn til bekymring?
A
B
C
D

Redsel for fantasifigurer
Forholdet til andre barn
Nattlige mareritt
Språkproblemer
000015aa679cda950b

41
Peter ble født i svangerskapsuke 28 med fødselsvekt 1200 g. Han er nå 14 år og
har konsentrasjonsvansker på skolen. Han har lett for å utagere i friminuttene, og han plager
innimellom andre barn. Han har søvnproblemer, og foreldrene beskriver at han ofte virker trist.
Hvilke av Peters problemer forekommer hyppigere hos ungdommer som var født for tidlig enn
hos jevnaldrende som er født til termin?
A
B
C
D

Søvnproblemer
Tristhet
Konsentrasjonsvansker
Utagerende atferd
000015aa679cda950b

42
Hjertets utvikling begynner tidlig i den embryonale utviklingen.
Hvilken dag begynner hjertet å slå?
A
B
C
D

Dag 18
Dag 20
Dag 22
Dag 24
000015aa679cda950b

43
De forskjellige kimlagene (germ layers) gir opphav til forskjellige strukturer og organsystemer i koppen.
Hva heter de tre lagene?
A
B
C
D

Ektoderm, mesoderm og endoderm
Mesoderm, mesoblast og hypobast
Epiderm, hypoderm og endoderm
Ektoderm, hypoderm og epiderm
000015aa679cda950b

44
Hjertets utvikling begynner tidlig i den embryonale utviklingen.
Hvordan begynner dannelsen av dette organet?
A
B
C
D

Hjertet utvikles fra endoderm med at det cardiogene området snøres av og gir opphav til to nye
hjerterør som fusjonerer og danner hjertets høyre og venstre kammer
Ett rør av mesodermale celler deler seg og gir opphav til det primitive høyre og venstre hjertet.
Disse fusjonerer og roteter slik at vi får dannet ett hjerte med 4 kammer
Endodermale celler i midgut differensierer og danner først ett rør som etterhvert gjennomgår en
prosess med rotasjon og looping, slik at vi får dannet det primitive hjertet
Mesenchymale celler samles i det cardiogene området og begynner å differensiere. Det dannes
to separate rør som fusjonerer og gir opphav til hjertet
000015aa679cda950b
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45
Neurulasjonen (dorsal induction) er en viktig prosess i tidlig embryoutvikling.
Hva skjer i denne prosessen?
A
B
C
D

Neural plate bender seg bakover og fusjonerer slik at man får dannet nevralrøret
Embryoet foldes i lengdeakse og breddeakse
Neural crest celler migrerer og gir opphav til det perifere nervesystemet samt det nevroendokrine
systemet
De tre kimlagene (germ layers) blir dannet
000015aa679cda950b

46
Hvilken funksjon har epididymis?
A
B
C
D

Epididymis inneholder tubuli seminiferi, og i disse produseres og modnes spermiene
Epididymis har gjennomsnittstemperatur på 37 grader, noe som er nødvendig for modning av
spermiene
I epididymis lagres sædcellene, inntill de utstøtes ved rytmiske kontraksjoner ved ejakulasjon
I epididymis utvikler sædcellene progressiv motilitet og reseptorer for zona pellucida på oocytten
000015aa679cda950b

47
På helsestasjonen møter du en seks måneder gammel gutt. Moren lurer på om sønnens
psykomotorisk utvikling er normal. Gutten snur hodet mot lydkilder, og i ryggleie leker han med
hendene i midtlinja. Ved undersøkelse er plantar griperefleks fortsatt tilstede.
Hvordan er guttens psykomotoriske utvikling?
A
B
C
D

Forsinket
Normal
Tidlig
Patologisk
000015aa679cda950b

48
Under en fødsel har fosteret flere kardinalbevegelser nedover i fødselskanalen.
Hvilke bevegelser/posisjoner er optimale for at fosteret skal ta minst plass og fødes lettest?
A
B
C
D

I bekkeninngangen ligger fosteret helst med ryggen til høyre eller venstre
Før fosterhodet skjærer ut strekker det nakken maksimalt
Fosteret fødes lettest med bakhodet mot mors rygg
Fosteret er ferdig rotert i fødselskanalen når hodet er forløst
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49
I menstruasjonssyklus skjer en rekke forandringer i sekresjonen av følgende hormoner; Østradiol,
progesteron, FSH (follikkelstimulerende hormon) og LH (luteiniserende hormon). I tillegg kan den
basale kroppstemperaturen endre seg.
Hvilke forandringer skjer i lutealfasen av denne syklusen?
A
B
C

Progesteron og den basale kroppstemperaturen stiger
LH, FSH og den basale kroppstemperaturen stiger
Østradiol, LH og FSH stiger, men den basale kroppstemperaturen er stabil
000015aa679cda950b
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Hvilket utviklingspsykologisk tema er typisk for ungdomsalderen?
A
B
C
D

Integrert selvregulering
Abstrakt tenkning
Empatiutvikling
Integrert tilknytningsprosess
000015aa679cda950b
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51
Jens på 14 år bruker langt mindre tid sammen med foreldrene sine enn tidligere og er sammen med
kompiser isteden.
Hva er den mest sannsynlige årsaken til dette?
A
B
C
D

At Jens har problemer med kameratene sine og må bruke mer tid på å løse konflikter i forhold til
dem
At det er store familiekonflikter i familien som Jens og foreldrene trenger profesjonell hjelp til å
håndtere
At han har kommet i en følsom alder og mistrives sammen med foreldrene sine
At relasjonene til kamerater har blitt viktigere og griper inn i livsområder som foreldrene har hatt
enerett på
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52
En forsker ville undersøke om depresjon er assosiert med koronarsykdom. 5 000 menn og kvinner
med depresjon og 10 000 menn og kvinner uten depresjon ble rekruttert i 1990 og fulgt i 20 år. Under
oppfølging ble nye tilfeller av koronarsykdom registrert i hver gruppe.
Hvilken type epidemiologisk studie er dette?
A
B
C
D

Kohortstudie
Økologisk studie
Randomisert kontrollert studie
Tverrsnittsstudie
000015aa679cda950b

53
Nye medisiner kan forlenge levetiden til pasienter med ulike krefttyper.
Hva skjer med forekomsten av en sykdom hvis pasientene lever lenger med sykdommen?
A
B
C
D

Prevalensen av sykdommen øker
Insidensraten av sykdommen øker
Prevalensen av sykdommen blir lavere
Prevalensen av sykdommen forblir stabil
000015aa679cda950b

54
Allergisk alveolitt (hypersensitivity pneumonitis) er en sykdom som kan ramme flere forskjellige
yrkesgrupper som puster inn støv og gass.
Hos hvilken yrkesgruppe ser man denne sykdommen oftest?
A
B
C
D

Kokker
Bønder
Frisører
Steinbruddsarbeidere
000015aa679cda950b

55
Det er gode holdepunkter for at eksponering for forskjellige kjemikalier kan øke risikoen for nyrekreft
hos mennesker.
Hvilken forskningsmetodologisk tilnærming er best egnet for å belyse spørsmålet?
A
B
C
D

En eksperimentell toksikologisk undersøkelse der forsøksdyr får ulike kjemikalier instillert
En toksikologisk undersøkelse som ser på toksikokinetikk og toksikodynamikk for de aktuelle
eksponeringene
En epidemiologisk kohortundersøkelse der en gruppe med noen gitte eksponeringer følges
framover i tid
En epidemiologisk pasient-kontroll undersøkelse (case-control undersøkelse) der man intervjuer
personer med og uten nyrekreft om deres tidligere eksponeringsforhold
000015aa679cda950b
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56
Hvilke tre karakteristika kjennetegner den gruppen av kjemiske stoffer som vi betegner som
miljøgifter?
A
B
C
D

De er giftige, finnes hovedsaklig i havet (marine) og er lite nedbrytbare (persistente)
De finnes hovedsaklig i havet (marine), er lite nedbrytbare (persistente) og kan gjenfinnes i
morsmelk
De er giftige, konsentreres i næringskjeden og er lite nedbrytbare (persistente)
De er giftige, konsentreres i næringskjeden og kan gjenfinnes i morsmelk
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57
Bakeryrket er forbundet med risiko for å få en bestemt sykdom i luftveiene.
Hvilken sykdom har denne yrkesgruppen økt risiko for å få og hva er vanligste årsak?
A
B
C
D

Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) forårsaket av inhalasjon av enzymer i såkalte
bakeforsterkere
Astma forårsaket av inhalasjon av enzymer i såkalte bakeforsterkere
Astma forårsaket av inhalasjon av melstøv
Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) forårsaket av av inhalasjon av melstøv
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58
En 40 år gammel mann kommer til legen og klager over at han i perioder får tungpustenhet med piping
i brystet etter å ha vært på jobb. Du undersøker ham og finner ut at han mest sannsynlig har astma.
Hvilken gruppe av kjemikalier er oftest forbundet med utvikling av denne sykdommen?
A
B
C
D

Organiske løsningsmidler
Fosforholdige plantevernmidler
Diisocyanater
Halogenerte hydrokarboner
000015aa679cda950b

59
En gitt mengde nanopartikler av en bestemt størrelse og kjemisk sammensetning som man
eksponeres for, kan måles på flere måter, bl.a. gravimetrisk (vekt), antall partikler eller overflateareal.
Biologisk virkning av to typer partikler skal vurderes, der bare størrelsen (partikkeldiameteren) er
forskjellig.
Hvilken betydning har det om man måler eksponeringsdosen gravimetrisk eller som areal av
partiklene?
A
B
C

Dose-responskurvene kan gi inntrykk av at de små partiklene gir samme respons som de store
partiklene uavhengig av om dosen angis gravimetrisk eller som areal
Dose-responskurvene kan gi inntrykk av at de små partiklene gir mye svakere respons enn de
store partiklene når dosen angis gravimetrisk enn når den angis som areal
Dose-responskurvene kan gi inntrykk av at de små partiklene gir mye sterkere respons enn de
store partiklene når dosen angis gravimetrisk enn når den angis som areal
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60
Hva er det som bestemmer om et fosterskadelig stoff ved diffusjon kan passere over placenta
fra mor til foster?
A
B
C
D

At stoffet er polart, ladet eller på ioneform
At stoffet er tilstrekkelig lite og er hydrofobt eller uladet
At stoffet er tilstrekkelig lite. Ladning betyr ikke noe
At stoffet er tilstrekkelig lite og er polart eller ladet
000015aa679cda950b
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61
Hva er konsekvensen for plasmakonsentrasjonen av et legemiddel når det enzymet som
omsetter legemiddelet blir inhibert av et naturprodukt?
A
B
C
D

Plasmakonsentrasjonen minsker
Det kommer an på legemiddelet
Plasmakonsentrasjonen øker
Plasmakonsentrasjonen er uendret
000015aa679cda950b

62
Flere kohortstudier fant at de som spiser mye salt regelmessig, har en høyere risiko for hjerneslag.
Hva er verdien til det relative effektmålet (relativ risiko) hvis eksponeringen øker risikoen for
sykdommen?
A
B
C
D

<0
>0, men <1
1
>1
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63
Du får en pasient med bitemporal hemianopsi.
Basert på synsbanens anatomi og fysiologi; hvor er sykdomsprosessen lokalisert?
A
B
C
D

Synsnervekrysningen
Synsstrålingens vei rundt sideventrikkelens temporalhorn
Nervus optikus på begge sider
Primær visuell cortex (Brodmann area 17)
000015aa679cda950b

64
Cheyne-Stokes-respirasjon har et karakteristisk mønster.
Hva er typisk blodgassfunn hos en som har denne typen respirasjon?
A
B
C
D

Lav oksygen metning
Lav pCO2
Høy oksygenmetning
Høy pCO2
000015aa679cda950b

65
Melatonin er sentral i regulering av døgnrytmen.
Hvor har melatonin særlig effekt?
A
B
C
D

Påvirker særlig hypofysen
Påvirker særlig corpus pineale
Påvirker særlig nucleus suprachiasmaticus
Påvirker særlig basalgangliene
000015aa679cda950b
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66
En mann på 78 år dør på grunn av en stor og inoperabel tumor i bakre skallegrop bak hjernestammen.
Allerede ett år før han døde hadde man ved MR diagnostisert hydrocefalus, der sideventriklene og 3.
ventrikkel var betydelig dilatert (utvidet), men ikke 4. ventrikkel som så normal ut. Han hadde fått
inoperert et dren (‘shunt’, et mindre inngrep) fra høyre sideventrikkel for å avlaste trykket, noe som
gjorde at han hadde mindre hodepine og kvalme.
Hvordan forklares best MR-funnene?
A
B
C
D

Innvekst i bunnen av 3. ventrikkel
Innvekst i plexus choroideus i 4. ventrikkel og ødeleggelse av spinalvæskeproduksjonen
Avklemming av aqueductus cerebri
Avklemming av utløp av spinalvæske til subaracnoidalrommet gjennom foramina Magendie og
Luschkae
000015aa679cda950b

67
Du undersøker en kjerne i hjernestammens generelle aktiveringssystem, som viser seg å bestå av
nevroner som benytter noradrenalin som transmittersubstans.
Hvilken kjerne er dette?
A
B
C
D

Raphe-kjernen
Locus coeruleus
Nucleus tractus solitarius
Periakveduktal grå substans (PAG)
000015aa679cda950b

68
Ved nevrofysiologisk undersøkelse gjør du målinger i en av basalgangliene som kun har forbindelser i
den indirekte veien (en av de kortiko-kortikale basalganglie-forbindelsene).
Hvilken av disse kjernene kan det være snakk om?
A
B
C
D
E

Globus pallidus interna
Thalamus
Putamen
Substantia nigra pars compacta
Nucleus subthalamicus
000015aa679cda950b

69
Et sympatisk nevron går gjennom et ganglion i hodet før nevronet innerverer musculus constrictor
pupillae.
Hva heter gangliet?
A
B
C
D

Ganglion oticum
Ganglion pterygopalatinum
Ganglion stellatum
Ganglion ciliare
000015aa679cda950b

70
En eldre pasient ble funnet hjemme med betydelig redusert bevissthet og ble innlagt på sykehus. Ved
generell organundersøkelse ble det ikke funnet sikre sykelige forandringer. Pasienten ble
spinalpunktert, og det ble funnet rikelig med nøytrofile granulocytter i spinalvæsken.
Hvilken sykdom er det mest sannsynlig at pasienten hadde?
A
B
C
D

Purulent meningitt
Malignt lymfom
Viral meningitt
Tuberkulose
000015aa679cda950b
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71
Bildet viser snitt fra en tumor med maligne epiteliale celler fra et lavt differensiert karsinom. Kjernene
varierer mye i størrelse og form, kromatinet er klumpete og ujevnt fordelt, og det er tydelige,
forstørrede nukleoler.
Hva er en nukleol?

(Hematoksylin-erytrosin-safran (HES) x600)
A
B
C
D

Et kjernelegeme hvor ribosomer lages og ribosmal RNA (rRNA) transkriberes
En stromal celle som ledsager tumorceller uten selv å ha maligne egenskaper
En inklusjon i cellens nukleus som samler opp og bryter ned skadet DNA
En forstørret sentromer som regner som en indikator på økt mitoseaktivitet i maligne celler
000015aa679cda950b

72
Endringer i genene som koder for vekstfaktorreseptorer spiller en sentral rolle i kanserutvikling. En av
årsakene til overuttrykk av en vekstfaktor reseptor kan være genamplifikasjon.
Hva er genamplifikasjon?
A
B
C
D

En økning i antall av kromosomet som bærer genet
Tap av en eller begge kopier av et gen
En økning i antall kopier av et gen
Forflytning av deler av p- eller q-armen fra et kromosom til et annet kromosom
000015aa679cda950b
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73
En storrøyker utviklet lungekarsinom og måtte fjerne den ene lungen. Ved mikroskopisk undersøkelse
ble det påvist regelmessig plateepitel flere steder distalt i bronkiene.
Hva slags prosess har skjedd i bronkialslimhinnen her?
A
B
C
D

Hyperplasi
Hypertrofi
Dysplasi
Metaplasi
000015aa679cda950b

74
Kanser er en sykdom som kan ramme ulike vev og organer i kroppen.
Hvordan definerer Verdens helseorganisasjon (WHO) kanser?
A
B
C
D

Rask økning i cellenes størrelse og antall slik at hele organet eller vevstypen øker i størrelse
Rask proliferasjon av abnorme epiteliale celler i et organ eller vevstype med både apoptose og
nekrose som frigjør cytotoksiske stoffer til blodbanen
Proliferasjon av abnorme celler som danner en svulst som ved å trykke på tilgrensende vev, fører
til atrofi av organet eller vevet
Ukontrollert vekst og spredning av celler som vokser utenfor deres normale begrensninger og har
evne til å invadere tilgrensende vev og til å spre seg til andre organer i kroppen
000015aa679cda950b

75
En mann, 35 år, kommer opprinnelig fra det afrikanske kontinent. Han har forstørrede lymfekjertler på
halsen, hvorav en tas ut og sendes til avdeling for patologi for diagnostikk. Patologen konkluderer med
at forandringene kan passe med infeksjon forårsaket av mycobacterium tuberculosis.
Hvilke morfologiske forandringer har patologen sett som grunnlag for sin konklusjon?
A
B
C
D

Velavgrensede ovale ansamlinger bestående av store makrofager med mye lyst eosinofilt
cytoplasma og mutinukleære kjempeceller
Blandet akutt og kronisk betennelse bestående av granulocytter, lymfocytter, plasmaceller og
karproliferasjon
Ovale ansamlinger bestående av makrofager og multinukleære kjempeceller som flyter sammen
og danner sentrale strukturløse nekroser
Akutt abscederende betennelse med store aggregater med nøytrofile granulocytter
000015aa679cda950b

76
I tillegg til mikroskopisk undersøkelse av rutinefarget (HES) snitt fra en vevsbiopsi bruker patologen
ofte immunhistokjemiske undersøkelser.
Hva er en slik undersøkelse?
A
B
C
D

En metode som brukes for å amplifisere korte strekninger av DNA eller RNA fra en vevsprøve
En metode som brukes til å måle antall immunceller i ulike typer vev
En metode som kan brukes for påvise translokasjoner mellom kromosomer i tumorceller
En metode som kan påvise et protein og dets lokalisering i vevet ved bruk av antistoff
000015aa679cda950b

77
Hva kalles en malign tumor utgått fra epitel?
A
B
C
D

Sarkom
Adenom
Papillom
Karsinom
000015aa679cda950b
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78
Hos en pasient med demens kan det være ønskelig med undersøkelse av hjernen for å påvise en
eventuell sentralnervøs sykdom (nevrodegenerativ sykdom) som bakenforliggende årsak. Ved en slik
nevropatologisk undersøkelse vil det tas vevssnitt blant annet fra området omkring sulcus calcarinus.
Hvilke symptomer kan man tenke seg at en slik dement person kan ha hatt ved affeksjon av
dette området?
A
B
C
D

Hukommelsestap
Synsforstyrrelser
Talevansker
Ufrivillige bevegelser
000015aa679cda950b

79
I hjernen har man baner som er systemer av nervefibre som forbinder hjernebarken og ryggmargen.
En av disse banene kalles pyramidebanen.
Hva kjennetegner denne banen?
A
B
C
D

Den leder nerveimpulser som regulerer musklenes tonus/spenningstilstand
Den leder nerveimpulser som formidler sensibilitetssignaler som fin berøring og vibrasjon
Den leder nerveimpulser som fører til viljestyrte, presise bevegelser
Den leder nerveimpulser som balanse og likevekt
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80
I cochlea løper det tre rør eller kanaler, og i ett av disse ligger det Cortiske organ.
I hvilken kanal er det?
A
B
C
D

Ductus semicircularis
Scala tympani
Ductus cochlearis
Scala vestibuli
000015aa679cda950b

81
Hos bevisstløse personer med mistenkt hodeskade undersøker man lysrefleksen i øyet.
Hvilken hjernenerve tester man da?
A
B
C
D

Nervus vagus
Nervus oculomotorius
Nervus trigeminus
Nervus glossofaryngeus
000015aa679cda950b

82
En kvinne i 60-årene oppsøkte sin fastlege på grunn av irritasjon, utflod og blødninger i
genitalregionen. Ved klinisk undersøkelse ble det påvist en ulcererende tumor på et par cm på mediale
flate av ene labium majus. Biopsi viste et plateepitelkarsinom.
I hvilke lymfeknuter vil eventuelle metastaser fra denne regionen først kunne påvises?
A
B
C
D

Nodi lymphatici iliaci interni
Nodi lymphatici iliaci externi
Nodi lymphatici inguinalis superficialis
Nodi lymphatici lumbales
000015aa679cda950b

-19-

83
Hvert år blir det født barn med medfødt hørseltap. Å diagnostisere disse er en viktig oppgave for
senere å kunne rehabilitere hørselen der dette er mulig.
Hvor tidlig bør slik rehabilitering hos barn begynne?
A
B
C
D

Før 6-måneders alder
Før 2-års alder
Før 4-års kontrollen
Før skolestart, dvs. 6-års alder
000015aa679cda950b

84
I de cerebrale venene kan det oppstå tromboser. Cerebrale venetromboser kan gi varierende klinisk
bilde utifra lokalisasjon.
Dersom en pasient har utfall i hjernenervene III, IV, V og VI, hvor sitter mest sannsynlig
venetrombosen?
A
B
C
D

Sinus sagittalis inferior
Sinus rectus
Sinus cavernosus
Sinus sagittalis superior
000015aa679cda950b

85
Hvis man utsettes for kraftig vedvarende støy, kan dette medføre hørselsskade. For å beskytte
arbeidstakerne har arbeidsmiljøloven grenser for hvor kraftig denne støyen kan være kontinuerlig over
8 timer.
Hva er denne grensen?
A
B
C
D

30 dB
60 dB
85 dB
130 dB
000015aa679cda950b

86
Noen pasienter kan være sterkt plaget av anfallsvise intense smerter i ene ansiktshalvdel
(ansiktsnevralgi). Dette kan skyldes affeksjon av ansiktets sensoriske nerve.
Hvilken hjernenerve er det her snakk om?
A
B
C
D

N. facialis
N. glossopharyngeus
N. intermedius
N. trigeminus
000015aa679cda950b

87
Balanseorganet sitter inne i den benede labyrinten i tinningbenet. Det reagerer på ulike former for
bevegelse, blant annet rotasjonsbevegelser.
Hvor i labyrinten registreres disse bevegelsene?
A
B
C
D

I buegangene
I utrikulus
I cochlea
I makula
000015aa679cda950b
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88
En studie fant at presbyopi, det vil si langsynthet ("eksponering") er en sterk risikofaktor for død
("sykdom").
Hvilken rolle kan alder spille for sammenhengen mellom presbyopi og risiko for død i denne
studien?
A
B
C
D

Alder er en mediator fordi den er assosiert med både eksponeringen og sykdommen
Alder er en konfunder fordi den er assosiert med både eksponeringen og sykdommen og ikke en
følge av disse
Alder er en konfunder fordi den er assosiert med både eksponeringen og sykdommen
Alder er en mediator fordi den er assosiert med både eksponeringen og sykdommen og er en
følge av eksponeringen
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89
Hva er dimensjonen til en insidensandel ("incidence proportion")?
A
B
C
D

Persontid2 (kvadratet av persontid)
Persontid
1/persontid
Dimensjonsløs
000015aa679cda950b

90
På helsestasjonen møter du en jente med sin mor. Jenta har normal psykomotorisk utvikling. Hun
griper etter fargeblyantene på kontoret med tommel- og pekefinger, sitter uten støtte og har god
hodekontroll. Hun sier ma-ma og pa-pa, men ingen andre ord.
Hvilken alder svarer best til barnets psykomotoriske utvikling?
A
B
C
D

6 mnd
9 mnd
12 mnd
18 mnd
000015aa679cda950b

91
Genetisk testing for en arvelig sykdom kan ha betydning for andre familiemedlemmer.
Hva sier bioteknologiloven om plikten til å opplyse andre om testresultatet?
A
B
C
D

Den som har testet seg og fått påvist disposisjon for arvelig sykdom, bestemmer selv om han/hun
vil informere familien om testresultatet
Den som har testet seg og fått påvist disposisjon for arvelig sykdom, har en moralsk plikt til å
informere familien om testresultatet
Dersom den som har testet seg ikke vil samtykke til at helsepersonell informerer familien, kan
helsepersonell i særlige tilfeller allikevel informere
Dersom den som har testet seg har en dødelig sykdom, kan helsepersonell informere familien,
men først etter pasientens død
000015aa679cda950b

92
Du undersøker de terapeutiske og toksiske effektene av to typer antiarytmika, A og B, i mus. Dette gjør
du ved å øke dosen av medikamentene gradvis, helt til alle musene er døde. Du monitorerer samtidig
musenes hjerteaksjon. Resultatene for medikament A og B er presentert i følgende tabell:
A

B

ED50

13 mg/kg

4 mg/kg

LD50

18 mg/kg

7 mg/kg
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Hva karakteriserer potensen og den terapeutiske indeksen til de to medikamentene?
A
B
C
D

A har høyere potens og høyere terapeutisk indeks enn B
A har lavere potens og lavere terapeutisk indeks enn B
A har lavere potens og høyere terapeutisk indeks enn B
A har høyere potens og lavere terapeutisk indeks enn B
000015aa679cda950b

93
Apoptose er en av mekanismene som regulerer omsetning av celler i levende vev.
Hvilken beskrivelse passer best for denne mekanismen?
A
B
C
D

Apoptose kan oppstå i både fysiologiske og patologiske prosesser, som for eksempel i
embryogenese og i svulster
Apoptose er et annet uttrykk for cellealdring og er karakterisert ved forkortning av kromosomenes
telomerer
Apoptose oppstår i svulster når tumorceller mister sin blodforsyning og dermed går til grunne
Apoptose skjer når makrofager sluker eller tar opp fragmenter av fremmed materiale, som for
eksempel suturrester, i en fremmedlegemreaksjon
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En mann, 73 år, har et sår på leggen som ikke vil gro. Du tar biopsi og patologen svarer at det
foreligger granulasjonsvev.
Hva beskriver patologen?
A
B
C
D

Velorganiserte tykke kollagene fibre, få fibroblaster, og noen få plasmaceller og lymfocytter
Karproliferasjon og økt mengde lymfocytter, plasmaceller og fibroblaster
Store store aggregater med nøytrofile granulocytter
Økt mengde lymfocytter, plasmaceller og eosinofile granulocytter
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Det kan være vanskelig å fastslå om en person har en psykisk lidelse.
Hva er den viktigste årsaken til dette?
A
B
C
D

Ved psykiske lidelser er det ofte redusert sykdomsinnsikt
Individuelle faktorer påvirker styrke og utforming av symptomer
Psykiske symptomer er vanskelig å måle fordi de er subjektive
Pasienter ønsker ikke å snakke om psykiske plager pga stigmatisering
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Er det forskjell i hyppighet av psykiske lidelser mellom kvinner og menn?
A
B
C
D

Kvinner har vesentlig hyppigere psykiske lidelser pga høyere forekomst av angst, depresjon og
somatisering
Kvinner og menn har omtrent like stor forekomst av psykiske lidelser, men av forskjellige typer
Menn har oftere psykiske lidelser på grunn av hyppigere forekomst av rusmisbruk og dyssosial
personlighetsforstyrrelse
Diagnosene er generelt så usikre at man ikke kan si om det er kvinner eller menn som har høyest
forekomst av psykiske lidelser
000015aa679cda950b
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97
Som legevaktslege kommer du hjem til en 28 år gammel kvinne som fødte et velskapt barn for to uker
siden. Hun fremstår oppstemt, hektisk med taleflom og snakker usammenhengende. Mannen oppgir at
hun knapt har sovet de siste dagene, og tidvis er ukritisk, har store humørsvingninger, er agitert og sint
på barnet som hun synes er alt for krevende. Tidvis har pasienten oppgitt tanker om at hun ikke holder
ut, og at hun ønsker å ende livet. Han kjenner henne ikke igjen. Hun hadde en episode med mani som
19 åring som førte til innleggelse, og to kortvarige depressive episoder i 20 årene uten innleggelse, en
av dem i tilknytning til en abort.
Hva bør du som legevaktslege gjøre?
A
B
C

Kontakter AMK og ber de sette opp til pasienten på psykiatrisk akutteam (AAT) dagen etter.
Henviser pasienten til innleggelse ved psykiatrisk akuttpost
Gir råd til pasienten om at hun trenger hvile og søvn, og informerer mannen om at ved forverring
bør de kontakte fastlege.
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Uke 2 (etter befruktning) er en viktig periode i embryoutviklingen.
Hva skjer i denne utviklingsuken?
A
B
C
D

Utviklingen fra bilaminar disk til trilaminar disk ved dannelsen av de tre kimlagene (germ layers)
og utviklingen av neural plate
Neurulasjon, gastrulasjon og embryonal folding
Dannelsen av neural palte, neural groove, neural pit og notocord
Implantasjon. Opprettelse av amnionkaviteten, uteroplacentær cirkulasjon og connecting stalk
(forgjengeren til navlesnoren)
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Forholdet mellom glomerulær filtrasjonsrate (GFR) og renal plasmafløde (RPF) kaller vi
filtrasjonsfraksjonen (FF), og den er normalt ca. 20% av RPF.
Hvordan vil økning av denne fraksjonen påvirke det kolloid-osmotiske trykket i de
peritubulære kapillærene?
A
B
C

Det kolloid-osmotiske trykket vil være uendret
Det kolloid-osmotiske trykket vil øke
Det kolloid-osmotiske trykket vil minke
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En kvinne, 73 år, hadde en kløende flekk på leggen for ca. et år siden. Det ble etter hvert til et sår og i
etterkant en skjemmende blek kul. Du fjerner denne og sender den til avdeling for patologi. Patologen
svarer at det foreligger modent arrvev.
Hva beskriver patologen?
A
B
C
D

Velorganiserte tykke kollagene fibre og få fibroblaster
Økt mengde lymfocytter, plasmaceller og eosinofile granulocytter
Karproliferasjon, økt mengde lymfocytter, plasmaceller og fibroblaster
Store store aggregater med nøytrofile granulocytter
000015aa679cda950b
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