Obstetrikk: Første svangerskapskontroll IID
Forfatter
Navn
Institutt
Undervisningsenhet
Solhild Stridsklev
LBK
Obstetrikk
Eszter Vanky
LBK
Obstetrikk
Eksaminatorer
Navn
Institutt
Undervisningsenhet
Marit Martinussen
LBK
Obstetrikk
Solhild Stridsklev
LBK
Obstetrikk
Torbjørn Eggebø
LBK
Obstetrikk
Standardiserte pasienter
Ung kvinne – overvektig- dette er viktig
Læringsmål
5. Fødselshjelp IID. 5.1 Studenten skal kunne:
5.1.1

E-post

Telefon

E-post

Telefon

gjøre rede for normale fysiologiske forandringer i svangerskapet

5.1.3 beskrive det vanlige opplegget for svangerskapsoppfølgning ved forskjellige tidspunkter i
graviditet (…)
5.1.4 samtale med og gi råd og veiledning til gravid kvinne om vanlige plager og bekymringer i
svangerskapet, samt gi råd om ernæring og vanlige leveregler
5.1.7 gjøre rede for indikasjoner og begrensninger for tidlig ultralyd i graviditet, formål for rutine
ultralydundersøkelse (…)
Tidsbruk:

Stasjon
8 minutter

Forflytning/Sensur
2 min

Totalt
10 min

Instruksjon til student (oppgavetekst til dør)
Obstetrikk
Overvektig, gravid kvinne, 34 år.
Kommer til første svangerskapskontroll hos deg som fastlege.
1. Informer kvinnen om hvilke undersøkelser du ønsker å gjennomføre ved denne
konsultasjonen og hvorfor.
2. Ta opp målrettet anamnese på opplysninger som du behøver for å beslutte om eventuelle
undersøkelser er nødvendig.
3. Du skal ikke gjøre undersøkelsene.
Informer kvinnen om hvilke undersøkelse/r du ønsker å planlegge/henvise henne til på det
nåværende tidspunkt (undersøkelser som skal gjøres senere i graviditet).
Når det er 1 minutt igjen stiller eksaminator deg et spørsmål.
Vent på gangen til du hører startsignalet.
Pasienten på denne stasjonen spilles av en standardisert pasient/frivillig person. Denne personen vil
ikke alltid ha de fysiske karakteristika som pasienten i oppgaven har. Gå ut i fra informasjonen du har
om pasienten i oppgaveteksten når du løser oppgaven.

English version:
Obstetrics
Overweight, pregnant woman, 34 years old.
She comes to you, her general practitioner, for her first antenatal check-up.

1. Inform the woman about which examinations you want to do at this consultation, and why.
2. Perform a “to the point” patient history to obtain information you can use in deciding if
additional examinations are necessary or not.
3. You are not supposed to perform the examinations.
Inform the woman about which examination/s you want to plan/refer her to at this stage (to be
performed later).
When there is 1 minute left of the time, the examiner will ask you a question.
Wait in the hallway until you hear the start signal.
The patient in this station is a standardised patient/volunteer. This person will not always have the
physical characteristics that the patient in the task has. Use the information you have about the patient
in the case scenario text while solving the task.
Instruksjon til eksaminator
Det forventes at studenten hilser på pasienten og presenterer seg.
 Studenten skal be om anamnestiske opplysninger som er nødvendig for å beslutte om
undesøkelser skal utføres. Ikke ta opp full anamnese ….
 Studenten skal gi kort informasjon og begrunnelse hvorfor og når disse undersøkelsene skal
gjøres.
Undersøkelser som studenten bør nevne at hun/han skal gjøre:
 Vekt/BMI vekt 82 BMI 31,5)
 Blodtrykk (115/75)
 Urinstix Ikke utslag
 Rutine screening /blodprøver
 LMP termin «snurra» (SM 01.10.2017)
 Ta en HbA1c
Henvisninger/planlagte undersøkelser:
 Henvisning til rutine-ultralyd uke 18
 OGTT i svang.uke 24. Hvis hun ikke allerede har svangerskapsdiabetes utfra HbA1c (etter
retningslinjer)
Tillegg spørsmål etter 7 minutter:
Hvem skal til glukosebelastning i følge de nye retningslinjene?

Vedlegg:
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/393/nasjonal-faglig-retningslinje-forsvangerskapsomsorgen-fullversjon.pdf
Kilde: https://helsedirektoratet.no/folkehelse/graviditet-fodsel-og-barsel/graviditet-ogsvangerskap/screening-og-rutineundersokelser-i-svangerskapet
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/graviditet-fodsel-og-barsel/graviditet-og-svangerskap/screeningog-rutineundersokelser-i-svangerskapet
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.

Informasjon til standardisert pasient
Du kan hete ditt eget navn, eller Hilde Jakobsen.
Samboer i 5 år. Norsk statsborger. Medlem av den norske statskirke. Sykepleier i fast stilling.
Samboer Ole Olsen er politimann, han er også norsk statsborger, han er utmeldt av statskirken.
Ikke tidligere gravid. Brukt p-piller inntil for 3 mndr siden. Har tatt folsyre fra p-pille slutt. Planlagt
svangerskap.
Ellers frisk, røyker ikke, drikker ikke alkohol i svangerskapet.
Mor og tante med diabetes type 1.
Ikke vært i utlandet siste 6 mndr,
Siste mens 1 oktober 2017.
Blodtype; vet ikke.
Du skal underveis i samtalen stille noen spørsmål:
”Når blir omtrentelig termin?”
Dersom du får spørsmål du ikke har svaret på her, bruk deg selv eller finn på noe eller si ”vet ikke”.
“Svar etter beste evne” som om du var hos legen. Men, du skal være omtrent den samme personen til
alle studentene.

Utstyrsliste
“Snurra”
Kladdeark, penn.
Enkel kalkulator

Strukturert skåringskjema

Hilser på pasient og introduserer seg selv

God

Tilfredsstillende

Ikke tilfredsstillende
eller ikke utført

2

1

0

Informasjon om undersøkelser som hører med til første svangerskapskontroll:
Nevnt

Ikke nevnt

Høyde/vekt/BMI

1

0

Blodtrykk

0,5

0

Urin

0,5

0

Rh

0,5

0

ABO
HIV
Syfilis
Rubella
Hb
HbA1c (i dette tilfelle)

0,5
0,5
0,5
0.5
0,5
0,5
God

0
0
0
0
0
0
Tilfredsstillend
e

Utregning av termin, informasjon til pasient
Informasjon om henvisning til rutine ultralyd
Informasjon om screening for svangerskapsdiabetes
og henvisning til glukosebelastning
Tilleggsspørsmål etter 7 min:
Hvem skal til glukosebelastning i svangerskapet
i følge nye retningslinjer?

2
2
2

1
1
1

Nevnt

Ikke nevnt

Etnisitet

0,5

0

Alder > 25 år

0,5

0

BMI > 25

0,5

0

Forelder med diabetes

0,5

0

Tidligere svangerskapsdiabetes

0,5

0

Evt unntak for fleregangsfødende < 40 år, BMI < 25
uten risikofaktorer

0,5

0

Global skår
Utmerket

Vel bestått

Kommentar til student

Bestått

Grensetilfelle

Ikke
tilfredsstillende
eller ikke utført
0
0
0

Stryk

Structured score sheet

Greets the patient and introduces him-/herself

Good

Satisfactory

Not satisfactory or
not done

2

1

0

Information about examinations that belongs to the first antenatal check-up
Mentioned

Not mentioned

Height/weight/BMI

1

0

Blood pressure

0,5

0

urine

0,5

0

Rh

0,5

0

ABO
HIV
Syphilis
Rubella
Hb
HbA1c (in this case)

0,5
0,5
0,5
0.5
0,5
0,5
Good

0
0
0
0
0
0
Satisfactory

Calculation of due date, information to patient
Information about referral to routine ultrasound scan
(anatomy scan)
Information about screening for gestational diabetes
and referral for oral glucose tolerance test
Additional question after 7 minutes:
Who should be referred for the oral glucose
tolerance test according to the new guidelines?
Ethnicity

2
2

1
1

0
0

2

1

0

Mentioned

Not mentioned

0,5

0

Age > 25 years of age

0,5

0

BMI > 25

0,5

0

Parent with diabetes

0,5

0

Previous gestational diabetes

0,5

0

Exception for multiparous women < 40 years, BMI <
25 without risk factors

0,5

0

Global score
Excellent

Feedback

Good

Pass

Borderline

Not satisfactory or
not done

Fail

Pediatri IID: hoste og pustebesvær
Forfatter
Navn
Institutt
Undervisningsenhet
Henrik Døllner
IKOM
Pediatri
Ragnhild Støen
Kristine H
Grunewaldt
Eksaminatorer
Navn
Institutt
Undervisningsenhet
Henrik Dølner
IKOM
Pediatri
Kari Risnes
IKOM
Pediatri
Arne Myhre
IKOM
Pedatri
Standardiserte pasienter
Ikke aktuelt
Læringsmål
Semester IID. Pediatri. 6.2.2; 6.2.3; 6.2.4.
Tidsbruk:
Stasjon
8 minutter

E-post
Henrik.dollner@ntnu.no
Ragnhild.stoen@ntnu.no
kristine.grunewaldt@ntnu.no

Telefon

E-post
henrik.dollner@ntnu.no
kari.risnes@ntnu.no
arne.k.myhre@ntnu.no

Telefon

Forflytning/Sensur
2 min

Totalt
10 min

Instruksjon til student (oppgavetekst til dør)
Pediatri
Peter er en 4 måneder gammel gutt. For 5 dager siden fikk han forkjølelsessymptomer og de siste 3
dager har han hatt tiltakende hoste. Han har blitt tiltakende slapp. Foreldrene tar ham med til fastlegen
og han blir innlagt på sykehus
Denne stasjon har ingen standardisert pasient. Når du kommer inn i rommet ser du i stedet et kort
videoopptak av Peter. Eksaminator vil veilede deg gjennom oppgaven.
Vent på gangen til du hører startsignalet.
Engelsk versjon
Pediatric medicine
Peter is a 4-months-old boy. Five days ago he developed common cold symptoms. During the last 3
days he has developed an accelerating cough. He has become more lethargic. The parents are
bringing him to the general practitioner (GP) today and he is admitted to hospital.
This station has no standardised patient. When you enter the room you will see a short video of Peter.
The examiner will guide you through the task.
Wait in the hallway until you hear the start signal.

Instruksjon til eksaminator
Oppgaven er ment å teste studentens evne til å vurdere akutt sykt spedbarn med hoste og
pustebesvær -vurdere allmenntilstand, og praktisk håndtering i forhold til å vurdere behovet for
innleggelse, og behandling.
Videoen viser en 4 mdr gammel gutt med kikhoste innlagt på sykehuset, men tilstanden var likedan
når han ble undersøkt hos fastlegen.
Detaljert instruksjon til eksaminator: Se tabell 1.
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 gått 7 minutter 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 og vil IKKE påvirke kandidatens
sjekklisteskår. Send inn skåringsskjemaet ved å trykke ”submit”.
Omstille deg til neste student.
Instruksjon til standardisert pasient: Ikke aktuell
Utstyrsliste
PC med Windows mediaplayer. 3 eks av video av barnet.

Tabell 1: Detaljert instruksjon til eksaminator
Spørsmål til studenten:
Detaljert instruksjon til eksaminator
1. Vurder barnets respirasjon – hva
1) Gjentatt hoste (anfall/serie) (med forsert ekspirasjon)
ser du og angi hvilke forhold du legger 2) Hosteanfall etterfulgt av kiking
vekt på?
3) Langsom respirasjonsfrekvens/pustepauser (apnøer)
4) (mørk farge men ikke cyanose- men vanskelig å vurdere på
filmen)
God: 1+2+3
Tilfredsstillende: 1+2 definert som minst anfall med hoste + kiking
Ikke tilfredsstillende: Mangler anfallsvis hoste (bare hoste uten å
angi at den er i anfall/repetitiv)
1) Kikhoste (pertussis)
2. Hvilken diagnose er mest
sannsynlig?
God: 1
Ikke tilfredsstillende: Mangler 1
3. Hvilke differensialdiagnoser er
1) Falsk krupp (høyfrekevent hoste med inspiratorisk stridor)
relevante å tenke på?
2) Akutt bronkitt/bronkiolitt (løs hoste, takypnø og hvesing)
3) Akutt rhinofaryngitt (løs hoste uten pustebesvær)
God: 1 + 2 + 3
Tilfredsstillende: Minst 2 av 1, 2 og 3
Ikke tilfredsstillende: Mindre enn 2 av 1, 2 og 3
4. Angi minst en og gjerne flere
1) Risiko for respirasjonsstans (med påfølgende hypoksi og fare
grunner til at barnet bør innlegges på
for nevrologiske komplikasjoner (kramper, hjerneskade etc))
sykehuset?
2) Ung alder
3) Fare for dehydrering pga manglende matinntak
God og tilfredsstillende: 1 (+ evt 2+evt 3)
Ikke tilfredsstillende: Mangler 1
5. Hvilken akutt behandling vil du gi til
1) Nasal toalett for å holde fri luftvei (fjerne slim med saltvann,
barnet?
suge slim med jordmorsug, nesedråper)
2) Gi O2 ved hosteanfall hvis cyanose/målt lav oksygenmetning
3) Sikre væskeinntak (spise selv, sonde, iv)
God: 1 + 2 + 3
Tilfredsstillende: 1+2
Utilfredsstillende: Mangler 2
6. Nevn minst to viktige faktorer for å
1) Må ha effekt mot B pertussis som er en intracellulær bakterie
behandle denne sykdom effektivt med (makrolid)
antibiotika
2) Behandlingen må startes innen 3 uker etter sykdommens start
God: 1 (eller makrolid/erytromycin/klaritomycin)+2
Tilfredsstillende: 1 (eller makrolid/erytromycin/klaritromycin)
Utilfredsstillende: Mangler 1
7. Nevn noen måter å forebygge
1) Vaksinasjon med Pertussis vaksine
denne sykdom på i samfunnet og på
2) Kontakt-dråpesmitte isolering av pasienter med kikhoste
sykehuset?
God: 1+2
Tilfredsstillende: 1 + 2 definert som isolering av syke
Ikke tilfredsstillende: Feil vaksine eller ingen vaksine

Table 2: Detailed instruction to the examinator/rubric (English version)
Spørsmål til studenten:
Detaljert instruksjon til eksaminator
1. Consider the childs breathing
1) Repetitive coughing (with forced expiration)
pattern. Mention the factors you
2) Coughing followed by (forced inspiratory stridor)whooping
emphasize.
3) Slow respiration/apnea
4) Dark color without cyanosis (different to see due to video quality)
God: 1+2+3
Tilfredsstillende: 1+2 definert som minst repetitiv cough/cough
attacks + whooping
Ikke tilfredsstillende: Missing repetitiv cough/cough attacks (only
cough)
2. What diagnosis is most likely?
1) Whooping cough (pertussis)
God: 1
Ikke tilfredsstillende: Mangler 1
3. Which differential diagnoses are
1) Pseudo croup (high pitched cough with (inspiratory) stridor)
relevant to consider?
2) Acute bronchitis/bronchiolitis (loos cough, takypnea, whesing)
3) Acute rhinofaryngitis (loose cough without respiratory difficulty)
God: 1 + 2 + 3
Tilfredsstillende: Minst 2 av 1, 2 og 3
Ikke tilfredsstillende: Mindre enn 2 av 1, 2 og 3
4. Give one or more important reasons 1) Risk of respiratory failure (resulting in hypoxia with risk of
why the child should be admitted to
developing seizures/cramps og brain damage)
hospital
2) Young age
3) Dehydration risk from lack of sufficient enteral feeding/fluid
God og tilfredsstillende: 1 (+ evt 2+evt 3)
Ikke tilfredsstillende: Mangler 1
5. Which acute/urgent treatment will
1) Nasal clearance to keep open airways (remove secretions with
you give to the child?
saltwater/suction, nose drops)
2) Nasal O2 in case of cyanosis/low measured oxygen level
3) Secure fluid intake (by eating, tube og i.v.)
God: 1 + 2 + 3
Tilfredsstillende: 1+2
Utilfredsstillende: Mangler 2.
6.
1) Use an antibiotics (macrolide) with effect against B pertussis
Mention two factors that are important
(wich is an intracellular bacteria)
to get a proper treatment effect from
2) Initiate the treatment no later than 3 weeks after symptom start
the antibiotics for this disease.
God: 1+2
Tilfredsstillende: 1 (or macrolide/erytromycin/klaritromycin)
Utilfredsstillende: Mangler 1
7. How is it possible to prevent this
1) Vaccination with Pertussis vaccines
disease in society and in the hospital? 2) Using droplett isolation regimes of infected patients
God: 1+2
Tilfredsstillende: 1+ 2 definert som isolering av syke
Ikke tilfredsstillende: Feil vaksine eller ingen vaksine

Tabell 3 : Strukturert skåringsskjema
God

Tilfredsstillende

Ikke tilfredsstillende
eller ikke utført

God

Tilfredsstillende

Ikke tilfredsstillende
eller ikke utført

Bestått

Grensetilfelle

1. Vurder barnets respirasjon – hva
ser du og angi hvilke forhold du legger
vekt på
2. Hvilken diagnose er mest
sannsynlig?
3. Hvilke differensialdiagnoser er
relevante å tenke på?
4. Angi minst en og gjerne flere
grunner til at barnet bør innlegges på
sykehuset?
5. Hvilken akutt behandling vil du gi til
barnet?
6. Nevn minst to faktorer for å
behandle denne sykdom effektivt med
antibiotika
7. Nevn minst to faktorer for å
behandle denne sykdom effektivt med
antibiotika
English version – structured scoresheet

1. Consider the childs breathing
pattern. Mention the factors you
emphasize.
2. What diagnosis is most likely?
3. Which differential diagnoses are
relevant to consider?
4. Give one or more important reasons
why the child should be admitted to
hospital
5. Which acute/urgent treatment will
you give to the child?
6. Mention two factors that are
important to get a proper treatment
effect from the antibiotics for this
disease.
7. How is it possible to prevent this
disease in society and in the hospital?
Global skår
Utmerket
Vel bestått

Kommentar til student

Stryk

Tittel – pediatri IID: Anamneseopptak
Forfatter
Navn
Kristine H
Grunewaldt
Torstein B Rø
Ragnhild
Støen
Henrik Døllner

Institutt
IKOM

Undervisningsenhet
Pediatri

E-post
kristine.grunewaldt@ntnu.no

IKOM

Pediatri

Torstein.ro@ntnu.no

IKOM

Pediatri

Ragnhild.stoen@ntnu.no

IKOM

Pediatri

Henrik.dollner@ntnu.no

Undervisningsenhet
Pediatri

E-post
Ragnhild.stoen@ntnu.no

Pediatri

kristine.grunewaldt@ntnu.no

Pediatri

ronnaug.odegard@ntnu.no

Eksaminatorer
Navn
Institutt
Ragnhild
IKOM
Støen
Kristine H
IKOM
Grunewaldt
Rønnaug
IKOM
Ødegård
Standardiserte pasienter
Ikke aktuelt
Læringsmål
Semester IID. Pediatri. 6.2.1.
Tidsbruk:
Stasjon
8 minutter

Forflytning/Sensur
2 min

Telefon

Telefon

Totalt
10 min

Instruksjon til student (oppgavetekst til dør)
Pediatri
John er en 18 måneder gammel gutt. Mor (alternativt far, avh. av skuespillertilgjengelighet) er
bekymret fordi han ikke har begynt å gå uten støtte enda, og dette er grunnen til at hun (han)
oppsøker deg som fastlege. Du vet fra tidligere at John bor sammen med far, mor og storesøster som
er friske og at det er stabile sosiale forhold. I tillegg vet du at John ikke har allergier, han har fulgt
vanlig vaksinasjonsprogram og han bruker ikke medisiner.
På denne stasjonen skal du ta opp en målrettet og problemorientert pediatrisk anamnese ved å
snakke med mor. John er i naborommet og leker med mormor mens du snakker med mor.
Vent på gangen til du hører startsignalet.
Engelsk versjon:
Pediatric medicine
John is an 18-month-old boy. His mother is worried as he has not started to walk without support yet,
and this is the reason for her to visit you as a general practitioner (GP). You already know that John
lives together with his healthy father, mother and older sister in a stable home environment. In addition
to this you know that John has no allergies, he has followed the regular vaccination program and he
does not use any regular medication.
At this station, you will speak with John´s mother and perform a goal-oriented pediatric medical record.
John is in the neighboring room, playing with his grandmother as you speak with the mother.
Wait in the hallway until you hear the start signal.

Instruksjon til eksaminator
Oppgaven er ment å teste studentens evne til å ta opp en målrettet og problemorientert pediatrisk
sykehistorie. Det er viktig at studenten får med elementer som er viktig for en pediatrisk sykehistorie,
slik som tidlig utvikling, svangerskap/fødsel/barseltid og tidligere sykdommer. For detaljert beskrivelse,
se tabell 1.
Du skal starte med å si: «Du skal nå ta opp en anamnese som kun spør etter informasjon som er
relevant for mors bekymring».
English version:
Instructions for the examiner:
You will start the examination by saying: “You are now going to perform a goal-oriented pediatric
medical record relevant for the concerns of the mother.
Dersom studenten etter 5 minutter fortsatt ikke har begynt å kartlegge utvikling sier du «Er det andre
momenter i sykehistorien du kan komme inn på». Når det er gått 7 minutter sier du «Det er ett
minutt igjen».
English version:
If the student after 5 min has not yet started to investigate the development of the child …you say:
“Are there other moments in the medical history that you should ask about ”
After 7 min you say:
“You have one min left”
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”.
Omstill deg til neste student.

Instruksjon til standardisert mor/far: Du skal spontant ikke gi informasjon, men svare på de
spørsmål studenten stiller. Du er bekymret fordi John ikke går enda. John er ditt andre barn. Han er
født til termin etter et normalt svangerskap. Normal fødsel (ikke keisersnitt/tang/sugekopp).
Apgarskåre: Du husker ikke tallene men han skrek med en gang. Vekt 3500 gram, lengde 50 cm,
hodeomkrets 35 cm. Det var ingen vansker i barseltiden. Han fikk morsmelk til 8 måneders alder, og
startet med grøt og grønnsaksglass fra 4 måneders alder. Han har tidligere vært frisk. Utvikling av
lengde, vekt og hodeomkrets har vært normal. Helsesøster har vært fornøyd, han har mange
forskjellige ord slik som «nei», «mamma», «pappa». Han gir god sosial kontakt, kan å bruke
pinsettgrep og spise med skje, han begynte å krype og reise seg opp litt sent (hhv 12 og 15 måneders
alder), men han går nå langsmed møbler. Har imidlertid ikke sluppet seg slik at han går alene (uten
støtte). Han virker kalvbeint, og går gjerne på tærne når han går langsmed møblene slik at du synes
han er stiv i muskulaturen. Du er ikke bekymret for noe annet enn at han ikke går alene enda.
Utstyrsliste: Ingen

Tabell 1: Detaljert instruksjon til eksaminator
Element i sykehistorien
Detaljert instruksjon til eksaminator
1 Aktuelt
Studenten skal kunne få fram en beskrivelse av det aktuelle
problemet;
1) At det kun er gangvansker uten andre alvorlige
symptomer/tegn
2) At finmotorikk/ håndfunksjon er normal og at det er normal
språkutvikling og sosial funksjon
God: Fokusert og målrettet 1-2
Tilfredsstillende: Målrettet, men får kun med 1
Ikke tilfredsstillende: Ikke målrettet anamnese, mangler 1 og 2
2 Svangerskap/ og ødsel
1) Svangerskap (bla. problemer eller komplikasjoner?
infeksjoner hos mor?)
2) Fødsel:
- Måte (Vaginalt eller sectio, tang forløsning, vakuum)
- Komplikasjoner for eksempel: asfyksi, prematuritet?
- Mål: Fødselsvekt/lengde, hodeomkrets,
svangerskapslengde (gestasjonsalder), APGAR
God: Fokusert og målrettet, får med alle momentene 1og 2
Tilfredsstillende: Målrettet, men mangler flere momenter
Ikke tilfredsstillende: Mangler både 1 og 2
3 Barselsperiode og motoriske
Studenten stiller adekvate spørsmål
milepæler
1) Om barseltid (for eksempel problemer med amming,
vektoppgang, andre hendelser eller negative episoder i
barselperioden)
2) Kartlegger motoriske milepæler (for eksempel; gripe/bruk
av begge hender, sitte alene, krabbe fire fot-stilling, prøve å
reise seg? Gå med støtte?)
God: Kommer inn på begge områder 1 and 2
Tilfredsstillende: Kommer bare inn på 2
Ikke tilfredsstillende: Får ikke med 2
4 Sosial utvikling og språk
Studenten stiller adekvate spørsmål for å
1) Kartlegge sosial kompetanse og kognitive milepæler
(for eksempel; når/om blikkontakt, sosialt smil,
interesse i kontakt?)
2) Kartlegge språklig utvikling (for eksempel; varierte
lyder? ord?)
God: Kommer inn på begge områder 1 and 2
Tilfredsstillende: Kommer bare inn på 1
Ikke tilfredsstillende: Får ikke med 1 eller 2
5 Tidligere sykdommer, alvorlige
1) Spør om tidligere sykdommer hos barnet
hendelser
2) Spør om det har skjedd alvorlige hendelser, ulykker, fall,
skade ell
God: Kommer inn på 1og 2 ila anamnesen
Tilfredsstillende: Spør bare om 1 eller 2 ila anamnesen
Ikke tilfredsstillende: Får ikke med 1 eller 2
6 Naturlige funksjoner
Studenten stiller adekvate spørsmål angående
1) avføring, vannlating
2) appetitt og ernæring
God: Kommer inn på begge punkt
Tilfredsstillende: Spør om 1 eller 2 ila anamnesen
Ikke tilfredsstillende: Kommer ikke inn på 1 eller 2
7 Studentens håndtering av mor
God: Hilser, høflig, viser forståelse, gode spørsmål
Tilfredsstillende: Avbryter, glemmer å hilse el.
Ikke tilfredsstillende: Behandler ikke mor/far på en god måte.

Tabl 2 Detailed instructions for the examiner in English
Elements in the pediatric medical
Detailed instruction to the examiner
record
1 Presenting complaint/today´s
The student must be able to describe the actual
problem
problem/understand the core issue;
1) That the child is not able to walk yet, but there are no
other severe problems/symptoms
2) That the fine motor function and hand function are
normal, that the child has a normal language as well as
normal social development
Good: Focused and goal directed, 1-2
Satisfactory: Goal directed but asks questions only about 1
Not satisfactory: No goal directed medical record, lack 1 and 2
2 Pregnancy and birth
1) Pregnancy (problems or complications? Infections in
mother? Other?)
2) Birth:
- How? (Vaginal or secerian sectio, forceps, vacuum)
- Complications? asfyxia, prematurity?
- Measures: Birth weight, birth length, head
circumference, gestational age, APGAR score
Good: Focused and goal directed, asks about all elements 1 and 2
Satisfactory: Goal directed, but lacs several elements
Not satisfactory: Do not ask 1 or 2
3 Maternal period and motor
The student asks relevant questions about
milestones
1) Maternity period (breastfeeding, problems with
weight gain, other negative events?)
2) Map motor development/milestones (for instance;
use of hands, sit alone? crawl? Stand up? Walk
with support?)
Good: Asks adequate questions on both areas 1 and 2
Satisfactory: Asks questions only about 2
Not satisfactory: Do not ask about 2
4 Social development and language
The student asks relevant questions to
1) Map social development and cognitive milestones (eye
contact? Social smile? Interest for others/surroundings?)
2) Map language development (sounds? Words?)
Good: Asks adequate questions on both areas 1 and 2
Satisfactory: Asks questions only about 1
Not satisfactory: Do not ask about 1 or 2
5 Previous diseases or accidents
1) Questions about previous diseases in the child
2) Questions about negative events, accidents, fall etc)
Good: Asks adequate questions on both areas 1 and 2
Satisfactory: Asks questions only about 1 or 2
Not satisfactory: Do not ask questions about 1 or 2
6 Natural functions
The student asks relevant questions about
1) Stool pattern, urine
2) Food/nutrition, appetite
Good: Asks adequate questions on both areas 1 and 2
Satisfactory: Asks questions only about 1 or 2
Not satisfactory: Do not ask questions about 1 or 2
7 Student´s rapport with mother
Good: Introduces himself /herself, polite, Is understanding and
empathetic, adequate questions
Satisfactory: Forget to introduce herself/himself, interrupt.
Not satisfactory: Does not treat mother in a good way.

Tabell 2: Strukturert skåringsskjema
God

Tilfredsstillende

Ikke tilfredsstillende
eller ikke utført

God

Tilfredsstillende

Ikke tilfredsstillende
eller ikke utført

1. Aktuelt
2. Svangerskap/fødsel/barseltid
3. Barselsperiode og motoriske
milepæler
4. Sosial utvikling og språk
5. Tidligere sykdommer, alvorlige
hendelser
6. Naturlige funksjoner
7. Studentens håndtering av mor
Tabell 2: Strukturert skåringsskjema

1. Presenting complaint/today´s
problem
2. Pregnancy and birth
3. Maternal period and motor
milestones
4. Social development and language
5. Previous diseases or accidents
6. Natural functions
7. Student´s rapport with mother
Det gis uttelling for riktig svar selv om spørsmålet stilles i forbindelse med annen overskrift, f.eks. spør
om utvikling under «aktuelt».

Global skår
Utmerket

Vel bestått

Kommentar til student

Bestått

Grensetilfelle

Stryk

Urologi IID Utredning for pasient med PSA forhøyelse
Forfatter
Navn
Institutt
Undervisningsenhet E-post
Telefon
Carl-Jørgen
DMF/IKM
Urologi
Carl-jorgen.arum@ntnu.no 7
Arum
Eksaminatorer
Navn
Institutt
Undervisningsenhet E-post
Telefon
Carl-Jørgen
DMF/IKM
Urologi
Carl-jorgen.arum@ntnu.no
Arum
Helena
DMF/IKM
Urologi
Helena.bertilsson@ntnu.no
Bertilsson
Augun
DMF/IKM
Urologi
Augun.blindheim@ntnu.no
Blindheim
Standardiserte pasienter
65 år gml. mann
Læringsmål
3.1. Ved sykelige tilstander i urinveger ….
3.1.1. definere og beskrive de viktigste presenterende og ledsagende symptomer og kliniske funn
3.1.2. forklare symptomer og funn ut fra fysiske og kjemiske fenomener, og som biokjemiske,
cellebiologiske, anatomiske og fysiologiske avvik fra det normale
3.1.4. ta opp målrettet og detaljert sykehistorie og derigjennom skaffe til veie relevante
opplysninger for vurdering av pasientens problem
3.1.11. ut fra sykehistorie og kliniske funn, gi en konsis, samlet fremstilling av pasientens problem,
med angivelse av de positiv og negative opplysninger son er relevant for situasjon ….
Tidsbruk:

Stasjon
8 minutter

Forflytning/Sensur
2 min

Totalt
10 min

Instruksjon til student (oppgavetekst til dør)
Urologi
Ole Hansen, 65 år, har bestilt time hos deg som er hans fastlege. Han har hørt mye i media om
prostatakreft da det er november måned og Ole Hansen er nå bekymret for om han også har kreft.
Han leste nylig i VG at tre Nordmenn dør hver dag av prostatakreft.
På denne stasjonen skal du ta opp en målrettet og problemorientert anamnese i forhold til pasientens
bekymring.
Når det er 3 min igjen vil du få supplerende opplysninger som du skal ta stilling til.
Vent på gangen til du hører startsignalet.
Urology
Ole Hansen, a 65-year-old male, has booked an appointment with you, his general practitioner/primary
care physician. He has heard a lot about prostate cancer in the media recently because it is
November, and Ole Hansen is now worried that he might have cancer.
He recently read in VG that three Norwegian males die every day from prostate cancer.
In this station, you will perform a targeted and problem-oriented history in relation to the patient´s
concern.
When there is 3 minutes left, you will receive some supplemental information to be considered.
Wait in the hallway until you hear the start signal.
Instruksjon til eksaminator

Oppgaven er ment å teste studentens evne til å stille relevante spørsmål angående risiko for prostata
kreft, symptomer på prostatakreft, og ha kunnskap om utredning av prostatakreft.
Når det er 3 min igjen får studenten opplyst at pasienten har PSA på 10 og skal ta stilling til
videre utredning.
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 heter Ole Hansen, 65 år, og din bror er nylig operert for prostatakreft. Du leste i VG at 3 menn dør
av prostatakreft hver dag og du ønsker å få tatt PSA. Du har ikke store vannlatingsproblemer men er
oppe om natten en gang og har noe dårligere trykk på urinstrålen dersom du blir spurt om dette. Du
har ikke hatt urinveisinfeksjoner. Dersom du blir spurt om du har smerter eller ubehag noe sted kan du
svare at du har hatt vondt nederst i ryggen de siste mnd.
Du har ikke hatt vekttap. Du bruker ingen faste medisiner og er frisk fra før. Du bor sammen
med din kone, hun er frisk og rask.
Utstyrsliste
Standardutstyr er undersøkelsesbenk, stoler, bord.
Hansker, explorasjonskrem.

Strukturert skåringsskjema

Hilser på pasient og introduserer seg
selv
Spør om familieanamnese for
prostatakreft
Spør om vannlatingsplager

Spør om urinveisinfeksjoner

Spør om smerter svarende til skjelett

God

Tilfredsstillende

Spør spesifikk om
prostatakreft
Spesifikk plager ,
nokturi,dysuri,
hesitasjon…
Spør om
Infeksjoner beh.
med abx.
Spesifikt skjelett
smerter
Parastasier og
muskelsvakhet,
utstråling

Spør om kreft i
familien
Generell vannladning
bsv.

Ikke tilfredsstillende
eller ikke utført

Spør kun om infek.

Generell smerter

Om pasienten har informert om
Hvor er smerter
ryggsmerter bør studenten spør om
nevrologisk utfall.
Foreslår digital rektal palpasjon
Når det er 3 minutter igjen informerer eksaminator om at pasientens PSA er målt til 10.
Eksaminator spør: ”Hvordan skal denne pasienten utredes videre?”
Bestille kontroll PSA
Bestille pakkeforløp prostatakreft
MR prostata
Om pasienten har informert om
ryggsmerter bør studenten bestille
skjelett scinct eller MR columna
Rektal ultralydveiledet prostata
biopsi

English version – structured score sheet/rubric

Greats the patient and introduces him/herself
Asks about family history for prostate
cancer
Asks about difficulty with urination

Asks about urinary tract infections

Asks about skeletal pain
If the patient informs about back pain,
the student should ask about
neurological symptoms

Good

Satisfactory

Asks specifically
about prostate
cancer
Specific
problems:
nocturia, dysuria,
hesitation…
Asks about
infections treated
with antibiotics
Specifically about
skeletal pain
Paraesthesia,
muscle
weakness,
radiation of pain

Asks about cancer in
the family

Not satisfactory/not
done

Only general questions

Asks only about
infections
Asks only generally
about pain
Asks only about
location

Suggests rectal exploration
When there is 3 minutes left, the examiner informs about the patients PSA being measured to 10.
Examiner asks: “How should this patient be investigated further?”

Order PSA control blood test
Order standardized investigations for
prostate cancer (pakkeforløp)
MRI prostate gland
If the patient informs about back pain
the student should order a bone
scan/skeletal scintigraphy or MRI of
vertebral column
Rectal ultrasound-guided prostate
biopsy
Global skår
Utmerket

Vel bestått

Kommentar til student

Bestått

Grensetilfelle

Stryk

Endokrinologi: Graves sykdom (hyperthyreose)
Forfatter
Navn
Unni Syversen

Institutt
IKOM

Undervisningsenhet
Endokrinologi

Eksaminatorer
Navn
Institutt
Undervisningsenhet
Unni Syversen IKOM
Endokrinologi
Stine
IKOM
endokrinologi
Fougner?
Maya Olaisen
Reserve, ikke
avklart
Standardiserte pasienter
Ingen
Læringsmål
8. Sykdommer i hormonproduserende organer
8.1.1

E-post
unni.syversen@ntnu.no

Telefon

E-post

Telefon

unni.syversen@ntnu.no
stine.fougner@ntnu.no

maya.olaisen@ntnu.no

Studenten skal kunne:

. 8.1.1.1 kunne gjennomføre en systematisk og fullstendig, klinisk undersøkelse med tanke på
sykdom i hormonproduserende organer, beskrive de kliniske funn og gi en rimelig
fortolkning av disse
. 8.1.1.2 ha kjennskap til patogenese, diagnostikk og behandling ved hyper- og hypofunksjon i
hypofyse, gl. thyroidea, gl. parathyroideae, gonader, binyrebark og binyremarg
. 8.1.1.4 kjenne til patogenese, diagnostikk og behandling av osteoporose
. 8.1.1.5 fortolke resultat av analyser av hormonelle og hormon-relaterte parametre i blod og urin
og diskutere mulige fysiologiske og patofysiologiske årsaker til avvik fra referanseverdier
Tidsbruk:

Stasjon
8 minutter

Forflytning/Sensur
2 min

Totalt
10 min

Instruksjon til student (oppgavetekst til dør)
Endokrinologi
En kvinne på 42 år oppsøker fastlegen sin fordi hun har vært plaget med svetting og hjertebank de
siste ukene. Hun har også gått litt ned i vekt til tross for at hun spiser mer enn hun pleier.
Du vil på denne stasjonen bli vist noen bilder relatert til endokrinologiske problemstillinger.
Eksaminator vil veilede deg gjennom oppgaven. Det er ingen standardisert pasient på denne
stasjonen.
Vent på gangen til du hører startsignalet.
English version:
Endocrinology

A 42-year-old female sees her general practitioner because she has been bothered by sweating and
heart palpitations for the last few weeks. She has also lost some weight, although she has eaten more
food than usual.
In this station, the examiner will show you some photographs related to endocrine problems. The
examiner will guide you through the assignment. There is no standardised patient in this station.
Wait in the hallway until you hear the start signal.

Instruksjon til eksaminator:
(engelsk versjon av alle spørsmålene står sammen med norsk versjon)
Oppgaven er ment å teste studentens evne til å vurdere kliniske tegn ved Graves sykdom, skissere
utredning og behandling.
Det skal vises to 2 bilder underveis. Bildene viser ansiktet og halsen til en kvinne med struma og
exopthalmus.
Du må forsikre deg om at studentnavn stemmer med det du har på skjermen. Studenten er instruert til
å vise ID til deg. Du skal ikke komme med tilleggsspørsmål annet enn det som er bestemt på forhånd.
Som eksaminator skal du ikke gi noen ekstrahint, kun krysse av på skåringsskjema. Følg godt med og
hold tiden. Du skal oppføre deg likt overfor alle studentene.
*For denne oppgaven er det spesielt viktig at studenten får muligheten til å svare på alle
spørsmålene.
Hvis studenten bruker veldig lang tid på ett spørsmål, kan eksaminator be studenten om ”Er det hele
ditt svar? Skal vi gå videre?” eller lignende.
Innhold og oppbygning av oppgaven:
Kliniske funn/symptomer: skissering av hvordan de vil ta anamnese og hva de vil kikke etter på klinisk
undersøkelse
Utredning
Behandling
Når studenten kommer inn i rommet og har vist frem ID, så starter eksaminator skåringsskjemaet i
OMIS og legger frem bildet.
Eksaminator viser bildene og sier:
”Her er to bilder av pasienten som du fikk beskrevet i oppgaveteksten. Hvilken tentativ
diagnose vil du stille og hvorfor?”
”Here are two photos of the patient you read about in the scenario. What is the tentative
diagnosis of the patient, and why?”
- Hypertyreose/Graves sykdom
- Hvorfor: svetting, hjertebank, vekttap, struma og exopthalmus
Hvis studenten kommer med feil diagnose, så sier eksaminator: ”Er du sikker?” Og så, hvis
fortsatt feil diagnose, sier eksaminator: ”Dette er Hypertyreose/Graves sykdom
og det er det vi skal snakke om videre”. Dette for å unngå følgefeil.
-

”Are you sure?” ”This is hyperthyroidism (Graves’ disease) and we will continue to talk about this.
”Hvilke andre kliniske symptomer og funn vil underbygge denne diagnosen?”
”Which other clinical symptoms and signs will substantiate your tentative
diagnosis?”Symptomer og funn: Tremor, diare, varmeintoleranse, slapphet, muskelsvakhet,
irritabilitet
”Hvilke årsaker til hypertyreose kjenner du til?”

”Which causes of hyperthyroidism do you know of?”
- Graves sykdom
- Knutestruma
- Toksisk adenoma
- Tyreoiditt (subakutt, silent, postpartum)
- Overdosering med thyroxin
- TSH-produserende hypofysetumor

”Hvilke blodprøver vil du ta for å stille diagnosen?”
Fritt thyroxin, TSH, evt. fritt triiodothyronin, antistoff mot TSH-receptor
”Which blood tests will you order to diagnose”
-

.

”Hvordan vil du behandle pasienten?”
”What is the first choice treatment?
Carbimazole (Neomercazole) alene, eller “block and replace”
”Kjenner du til noen bivirkninger av dette medikamentet?”
”Do you know any side effects of this drug?”
- Exanthema, agranulocytose, trombocytopeni
«Hvilke andre behandlingsalternativer har man?»
Radioiodbehandling, kirurgi
Når endelig signal lyder etter 8 minutter, skal du be studenten forlate rommet og gå videre til neste
stasjon med en gang.
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
Ikke aktuelt.

Utstyrsliste
Bilder, laminert. (Studieseksjonen ordner dette)
Strukturert skåringsskjema

Strukturert skåringsskjema
God 2p

Tilfredsstillende 1p

Ikke
tilfredsstillende
eller ikke utført 0p

Vise bilde 1.
”Her er et bilde av pasienten som du fikk beskrevet i oppgaveteksten. Hvilken tentativ diagnose vil du
stille og hvorfor?”
Graves sykdom
Autoimmun hyperthyreose
Alle andre forslag
Korrekt tentativ diagnose
Forklaring

Minst 4 av disse:
Diffust struma,
exopthalmus, svetting,
hjertebank, vekttap

Bare tre av tegnene

”Hvilke andre symptomer og funn vil underbygge denne diagnosen?”
Fire av disse:
2-3 av de nevnte
Kliniske symptomer/funn ved Graves
Tremor, diare,
varmeintoleranse,
slapphet, irritabilitet
muskelsvakhet

Ingen forslag

Ingen forslag

symptomer/funn

”Hvilke årsaker til hypertyreose sykdom kjenner du til?”
To årsaker utenom
Nevner kun en årsak
Årsaker
Graves

”Hvilke blodprøver vil du bestille for å stille diagnosen?”
Nevner både sNevner kun s-thyroxin
Blodprøver
thyroxin og TSH , antiTRAS

Nevner ingen relevante
forslag
Nevner ingen relevante
forslag

”Hvilken behandling er mest aktuell?”
Aktuell behandling
Kjenner du til noen bivirkninger av
carbimazole?
Kjenner du til andre relevante
behandlingsalternativer?

Carbimazole, alene
eller I kombinasjon
med thyroxin
Agranulocytose,
eksem

Kjenner bare til en av
måtene å gi carbimazole på

Ingen relevante forslag

Eksem

Ingen relevante forslag

Radiojod
Kirurgi

Nevner bare et alternativ

Alle andre forslag

Good 2p

Satisfactory 1p

English version of score sheet:
Not satisfactory
or no answer 0p

Show photo 1
”Here is a photo of the patient you read about in the scenario. What is the tentative diagnosis of the
patient, and why?”
Graves’ disease
Autoimmune
All other suggestions
Correct tentative diagnosis
Explanation

At least 4 of these:
Diffuse goiter,
exopthalmus,
sweating, palpitations,
weight loss

hyperthyroidism
Only three relevant clinical
signs

No relevant suggestions

”Which other clinical symptoms and signs will substantiate your tentative diagnosis?”
Four of these: Tremor,
diarrhoea, heat
intolerance,
weakness, irritability,
muscle weakness

”Which causes of hyperthyroidism do you know of?”
Two causes besides
Causes
Grave´s

2-3 suggestions, but not
comprehensive knowledge

No relevant suggestions

Mentions only one cause

No relevant suggestions

”Which blood tests will you order to diagnose Graves’ disease?”
Mentions both sMentions only s-thyroxine
Blood tests

No relevant suggestions

”Which treatment is most relevant?”
Carbimazole, alsone
Relevant treatment

Knows only one of the ways
of administering carbimazole

No relevant suggestions

Eczema

No relevant suggestions

Mentions only one option

All other options

thyroxine and TSH,
anti.TRAS

or in combination with
thyroxine

Which adverse effects of carbimazole do you know?
Agranulocytosis,
eczema

Adverse effects

”Which other treatment options are you aware of”
Radioactive iodine
Treatment options
Surgery

Global skår
Utmerket

God bestått

Kommentar til student

Bestått

Grensetilfelle

Stryk

Radiologisk utredning av dame, 60 år, med magesmerter
(IID)
Forfatter
Navn
Arve Jørgensen
Eksaminatorer
Navn
Sverre Langørgen
Henning Hellan
Sebastian Abel-Grüner

Institutt
ISB

Undervisningsenhet
Bildediagnostikk

E-post
arve.jorgensen@ntnu.no

Telefon

Institutt
ISB
ISB
ISB
ISB

Undervisningsenhet
Bildediagnostikk
Bildediagnostikk
Bildediagnostikk
Bildediagnostikk

E-post
sverre.langorgen@stolav.no
Henning.Hellan@stolav.no
Sebastian.Gruner@stolav.no
arve.jorgensen@ntnu.no

Telefon

Reserve*
Arve Jørgensen
Pasienter
Navn
Adresse
Telefon
E-post
Ikke aktuelt
Angi kjønn/alder
Læringsmål
3 Sykdomslære
3.1 Ved sykelige tilstander i hormonproduserende organer, i nyrer og urinveger og i kvinnelige
kjønnsorganer, ved sykelige tilstander og komplikasjoner under svangerskap og fødsel, samt ved sykdom
hos barn, skal studenten kunne:
3.1.10 beskrive relevante diagnostiske avbildninger, identifisere anatomiske strukturer, påvise og tolke
karakteristiske avvik fra det normale
10 Sykdommer i urinveier
10.1.2 ut fra sykehistorie og klinisk undersøkelse stille tentativ diagnose, foreslå videre utredning og
behandlingstiltak ved vannlatingsbesvær, avvikende farge eller lukt på urinen, smerter i rygg eller flanke
som kan gi mistanke om urinvegssykdom
12 Bildediagnostikk
12.3.1 bildediagnostisk utredning av de vanligste sykdomstilstander i nyrer og urinveier, inkludert traumer,
stensykdommer, svulster, infeksiøse sykdommer og vanlig forekommende normalvarianter
Tidsbruk:

Stasjon
8 minutter

Forflytning/Sensur
2 min

Totalt
10 min

Instruksjon til student (oppgavetekst til dør)
Radiologi
En dame på 60 år med dårlig kontrollert diabetes mellitus kommer i drosje til sin fastlege svært medtatt
og klager over smerter i høyre side av magen. Hun forteller at det startet for tre dager siden med svært
sterke høyresidige takvise smerter. I løpet av det siste døgnet har smertene blitt konstante og hun føler
seg nå svært slapp.
Ved undersøkelse har hun blant annet følgende funn:
-

Diffust palpasjonsøm høyre side av buken, samt bankeøm over høyre nyrelosje

-

Temperatur: 40 C
Blodprøve: CRP = 200 mg/L, hvite blodceller = 18 x 109/L
Puls = 100 slag pr. minutt
Respirasjonsfrekvens = 25 pr. minutt
Urin-stix: forhøyede hvite blodceller, positiv nitritt, og utslag på glukose
Hun virker litt forvirret

◦

Hva er mest sannsynlige diagnose hos denne pasienten?

Hvilke differensialdiagnoser kan generelt være aktuelle hos en pasient med høyresidige
abdomensmerter?
Denne stasjonen har ikke standardisert pasient. Eksaminator vil veilede deg gjennom oppgaven.
Vent på gangen til du hører startsignalet.
English version
Radiology
A 60-year-old woman with poorly controlled diabetes mellitus arrives by taxi to her primary care
physician/general practitioner in a reduced general condition and complains of pain in the right side of
her abdomen. She tells you that the symptoms started three days ago with very strong colicky-type pain
in the right side. For the last 24 hours the pain has been constant and she feels very sick.
On examination there are the following relevant findings:
- Diffuse pain on palpation of the right side of the abdomen, pain on percussion over the right
kidney
-

◦

Temperature 40 C
Blood test: CRP = 200 mg/L, leukocytes = 18 x 109/L
Pulse = 100 beats/min
Respiratory frequency = 25/min
Urine dip-stick test: elevated leukocytes, positive nitrate, positive glucose
She seems a bit confused

What is the most probable diagnosis of this patient?
Which differential diagnoses could generally be probable for a patient with right sided abdominal
pain?
This station has no standardised patient. The examiner will guide you through the assignment.
Wait in the hallway until you hear the start signal.

Instruksjon til eksaminator
Oppgaven er ment å teste studentens evne til …
…å resonere rundt håndtering av hematuri og hvordan dette skal utredes med bildediagnostikk
…å velge riktig(e) bildediagnostiske modaliteter ved konkrete sykehistorier
…å tolke enkle CT bilder som har tydelig aktuell patologi
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 : Hva hvis det viser seg at han har gått ned 10 kg i vekt siste halvår? (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

Aktuell sykehistorie
Presenting complaint
Mest sannsynlige diagnose

Detaljert instruksjon til eksaminator
Detailed rubric for the examiner
Spør
Hva er mest sannsynlige diagnose hos denne pasienten?

Most likely diagnosis
What is the most probable diagnosis for this patient?

Differensialdiagnoser ved høyresidige
abdomensmerter
Differential diagnosis for rightsided
abdominal pain

«God»: urosepsis (fint hvis man nevner på bakgrunn av mulig stein
i urinveier) (2 poeng)
«Tilfredsstillende»: urinveisinfeksjon (1 poeng)
«Ikke tilfredsstillende»: noe annet enn urinveisinfeksjon (0 poeng)
Spør
Hvilke differensialdiagnoser kan generelt være aktuelle hos en
pasient med høyresidige abdomensmerter?
Which differential diagnoses could generally be probable for a
patient with right sided abdominal pain?

Her bør studenten komme inn på de mest aktuelle diff. diagnosene
(smerter på høyre side av abdomen). Viktig! Et full-godt svar må
inneholde: galleblærebetennelse, gallestein, stein i urinveier,
pyelonefritt/urinveisinfeksjon, appendicitt. (Men kan også
inneholde divertikulitt, aortadisseksjon, rumpert aortaaneurisme
++)

Håndtering av pasient i
allmennpraksis

«God»: galleblærebetennelse, gallestein, stein i urinveier,
pyelonefritt/infeksjon, appendicitt (2 poeng)
«Tilfredsstillende»: 3-4 av de 5 over (1 poeng)
«Ikke tilfredsstillende»: < 3 av de 5 over (0 poeng)
Spør
Hvordan ville du som fastlege håndtert denne pasienten?

How to deal with the patient in
primary care

How would you as a general practitioner or primary care physician
deal with this patient?

Undersøkes med bildediagnostikk?
Investigation with radiological
imaging?

«God»: henvises/legges inn på sykehus (2 poeng)
«Tilfredsstillende»: gi antibiotika (1 poeng)
«Ikke tilfredsstillende»: Nevner ikke at pasienten skal legges inn
eller sier ingenting om antibiotikabehandling (0 poeng)
Si til studenten
Pasienten legges inn på sykehus med mistanke om urosepsis.
Spør
Skal denne pasienten undersøkes med bildediagnostikk?
This patient is admitted to the hospital on suspicion of urosepsis.
Should this patient be investigated with radiological imaging?

Førstevalg bildemodalitet

«God»: Ja (2 poeng)
«Tilfredsstillende»: Ja, men er usikker (1 poeng)
«Ikke tilfredsstillende»: Nei/vet ikke (0 poeng)
Spør
Hvilken bildemodalitet er førstevalg?

First choice of imaging modality/type
Which imaging modality or type is the first choice?

Anatomi på CT
Anatomy on CT scan

«God»: CT (2 poeng).
«Tilfredsstillende»: UL (1 poeng)
«Ikke tilfredsstillende»: Andre bildemodaliteter (0 poeng)
Si til studenten
Her ser du noen bilder fra en CT-undersøkelse som er gjort på en
annen pasient.
Spør
Kan du identifisere følgende strukturer: lever, galleblære,
pankreas, milt, nyrer, aorta og urinblære?
Here you see some images from a CT-scan done on another
patient.
Can you identify the following structures: Liver, gall bladder,
pancreas, spleen, kidneys, aorta and the urinary bladder?

Patologi?
Pathology?

«God»: Identifiserer 7 av 7 (2 poeng)
«Tilfredsstillende»: 5-6 av 7 (1 poeng)
«Ikke tilfredsstillende»: < 5 av 7 (0 poeng)
Si til studenten
Her ser du noen bilder fra CT-undersøkelsen som ble gjort på
denne pasienten
Spør
Ser du noe patologi som kan forklare pasientens symptomer og
funn? Evt. hvilken patologi ser du?
Here you see some images from the CT-scan done on this patient.
Do you see any pathology that explains the patient´s symptoms
and signs? What pathology do you see?

Hva er perkutan nefrostomi?
What is a percutaneous
nephrostomy?

«God»: Uretersten og hydronefrose (2 poeng)
«Tilfredsstillende»: 1 av 2 (1 poeng)
«Ikke tilfredsstilende»: ingen riktige (0 poeng)
Si til studenten
På bakgrunn av bildefunn og klinikk ønsker urolog å få utført en
percutan nefrostomi.
Spør
Hvordan utføres perkutan nefrostomi og hva er hensikten med å
utføre dette?
Because of the radiological findings and the clinical signs the
urologist wants to perform a percutaneous nephrostomy.
How is a percutaneous nephrostomy performed, and what is the
purpose?

«God»: legge et percutant dren inn i nyrens samlesystem
(nyrebekken/calyx) for å avlaste/drenere en obstruksjon av nyrets
samlesystem ved hjelp av bildeveiledning (2 poeng)
«Tilfredsstillende»: 3-4 av 5 (1 poeng)
«Ikke tilfredsstilende»: < 3 av 5 (0 poeng)

Strukturert skåringskjema
HOLD TIDEN!

God

Tilfredsstillende

Ikke tilfredsstillende
eller ikke utført

Good

Satisfactory

Not satisfactory or not
done

Aktuelle sykehistorie

Mest sannsynlige diagnose
Differensialdiagnoser ved høyresidige
abdomensmerter
Håndtering av pasient i allmennpraksis
Undersøkes med bildediagnostikk?
Førstevalg bildemodalitet
Anatomi på CT
Patologi?
Hva er perkutan nefrostomi?
Engelsk versjon av skåringsskjema

Presenting complaint
Most probable diagnosis
Differential diagnosis for right-sided abdominal
pain
Management of patient in primary care
Investigation with radiological imaging?
First-choice imaging modality
Anatomy on CT scan
Pathology?
What is a percutaneous nephrostomy?
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

Infeksjonsmedisin IID: Tolkning av urinmikroskopifunn og
ultralydundersøkelse av urinveiene ved urosepsis (uten
standardisert pasient)
Forfatter
Navn
Institutt
Undervisningsenhet
Jan Kristian
IKM
Infeksjon
Damås
Eksaminatorer
Navn
Institutt
Undervisningsenhet
Jan Kristian
IKM
Infeksjon
Damås
Pasienter
Navn
Adresse
Ingen
Læringsmål
IID: 13.1 Studenten skal kunne

E-post
jan.k.damas@ntnu.no

Telefon

E-post
jan.k.damas@ntnu.no

Telefon

Telefon

E-post

13.1.5 Gjøre rede for prinsippene for diagnostikk ved mistanke om infeksjonssykdom
13.1.7 Gjøre rede for prinsippene for behandling av infeksjonssykdommer, inklusive prinsippene
for kirurgisk behandling og valg av antibiotika
Tidsbruk:

Stasjon
8 minutter

Varselklokke etter
7 minutter

Forflytning/Sensur
2 minutter

Totalt
10 minutter

Instruksjon til student/oppgavetekst til dør
Infeksjonssykdommer (Infectious diseases)

Bjørn Johansen er en 74 år gammel mann med blærekreft og residiverende urinveisinfeksjoner (UVI).
Han kommer til akuttmottaket med høy feber (39.8 grader C), blodtrykk 90/50 mmHg og redusert
bevissthet. Han er tydelig bankeøm over høyre nyrelosje. Det er gjort urin stix som viser pyuri (3+ på
leukocytt esterase). Du gjør Gram-farging og deretter mikroskoperer du urinen.
1) Du vil få presentert et mikroskopibilde fra denne urinundersøkelsen (ark 1): Gi en vurdering av
mikroskopifunnet. Kom med forslag til hvilke bakterier som mest sannsynlig forårsaker
infeksjonen.
2) Pasienten blir dårligere og du ber om en ultralydundersøkelse (UL) av urinveiene. Du vil få
presentert en UL-undersøkelse av urinveiene med fremstilling av begge nyrebekken (ark 2).
Hvilken tilstand viser bildet? Hvordan er det relatert til blærekreften? Hvilke tiltak vil du
iverksette på bakgrunn av UL-undersøkelsen.
3) Hvilken behandling starter du hos denne pasienten i akuttmottaket?
Oppgaveteksten 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.

English:

Infectious disease
Bjørn Johansen is a 74 years old man who is suffering from bladder cancer and recurrent urinary tract
infections (UTI). He is admitted to hospital after been found at home. In the emergency room, he has
high fever (39.8 degrees C), blood pressure of 90/50 mmHg and altered mental status. He has right
renal angle tenderness. The nurses have already performed a urine dipstix showing pyuria (3+
positive for leucocyte esterase). You perform a Gram-stain of the urine and examine the slide under a
microscopy.
1) You are presented for the findings from the microscopy (sheet 1): Give your evaluation of the
microscopy findings. Give some alternatives for the most likely bacteria causing the infection.
2) The patient deteriorates and you request for an ultrasound (US) examination of the urinary
tract. You are presented for an US-image of the kidney pelvises (sheet 2): Describe the
findings? How are these findings related to the bladder cancer? Should these findings lead to
some interventions?
3) Describe the treatment you initiate in the emergency room.

A copy of this text will also be available inside at the station.
There is no standardized patient at this station. The examiner will guide you through the test.
Wait until you hear the start signal.

Instruks til eksaminator
Den første delen oppgaven 1) er ment å teste studentens evne til å gjenkjenne mikroskopifunn av
Gram-negative staver, som er den klart hyppigste årsaken til urinveisinfeksjon. Her bør studenten
foreslå E. coli, Proteus og Klebsiella og evt. Pseudomonas som de mest aktuelle mikrobene som
forårsaker UVI.
I den andre delen av oppgaven 2) så skal studenten gjenkjenne at høyre nyrebekken er dilatert og
foreslå at UL-undersøkelsen viser hydronefrose. Studenten skal kunne relatere dette til blærekreften
og mulig innvekst i høyre ureter. Til slutt skal studenten foreslå å henvise pasienten til innleggelse av
nefrostomi (pyelostomi) for å drenere nyrebekkenet. Dette bør skje samme kveld.

Til slutt i oppgave 3) skal studenten vite at dette er en pasient med sepsis (urosepsis) og skal foreslå
at pasienten skal 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, 2p

Tilfredsstillende,
1p

Ikke
tilfredsstillende/ikke
gjort 0p

Oppgave 1
Ark 1, Gi en vurdering av urinmikroskopifunnet. Kom med forslag til hvilke bakterier som du finner
ved mikroskopi.
Foreslår Gram-negative
Foreslår Gram-negative
Feil eller ingen forslag
Beskrive hva de ser på
staver
bakterier
bildet. Foreslå Gramnegative staver.
Nevner alle alternativene
Nevner bare et alternativ
Feil eller ingen forslag
Angi bakteriene E. coli,
Proteus eller Klebsiella
Oppgave 2
Ark 2, UL-undersøkelse av urinveiene med fremstilling av begge nyrebekken
God beskrivelse og riktig
Usikker, eller ikke god
Feil eller ingen forslag
Beskrive bildet og
diagnose
beskrivelse av bildet
gjenkjenne at det er
hydronefrose

Relatere dette til
blærekreften og mulig
innvekst i høyre ureter

Relaterer hydronefrosen
til obstruksjon av ureter
etter innvekst av kreft

Usikker på mekanismen,
men relaterer
hydronefrosen til kreft

Feil eller ingen forslag

Foreslå å henvise
pasienten til innleggelse
av nefrostomi
(pyelostomi)

Foreslår nefrostomi og at
dette skal gjøres samme
dag

Foreslår nefrostomi eller
innleggelse av JJ-stent,
men angir ikke hastegrad

Feil eller ingen forslag

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

Foreslår i.v. væske og
angir at dette haster

Foreslår i.v. væske men
angir ikke hastegrad

Nevner ikke i.v. væske

Foreslår antibiotika og
angir at dette haster

Foreslår antibiotika men
angir ikke hastegrad

Nevner ikke antibiotika

Foreslår blodkultur og
angir at denne skal tas
før antibiotika.

Foreslår blodkultur, men
angir ikke at denne skal
tas før antibiotika.

Nevner ikke blodkultur

Foreslå ampicillin +
gentamicin i.v. som
empirisk behandling ved
urosepsis

Nevner begge disse
antibiotika i kombinasjon

Nevner et av disse
antibiotika eller 3.
generasjon cefalosporin

Feil eller ingen forslag

English version – Structured score sheet and rubric
Good, 2p

Satisfactory, 1p

Not
satisfactory/not
done, 0p

Task 1
Sheet 1: Assess this finding from urine microscopy. Suggest which bacteria you find during
microscopy.
Suggest Gram negative
Suggest Gram negatve
Incorrect or no
Describes what they see on
rods
bacteria
suggestions
the picture. Describe Gram
negative bacteria.

Mentions all the options
Mentions only one option
Suggest the bacteria E.coli,
Proteus or Klebsiella
Task 2
Sheet 2: Ultrasound image of the urinary tract with both renal pelvises
Good description and
Uncertain or insufficient
Describe the image and
correct diagnosis
description of the image
recognize hydronephrosis
Relates the
Uncertain about the
Relate this to bladder cancer
hydronephrosis to the
mechanism behind it, but
and possible invasjon of the
ureteric obstruction of
relates the
right ureter
invasive cancer
hydronephrosis to cancer
Suggests nephrostomy
Suggests nephrostomy or
Suggests to refer the patient
and that this should be
JJ-stenting, but does not
for hospital admission for
done today
address the urgency
nephrostomy (pyelostomy)
Task 3
Which treatment would you start for this patient in the emergency room?
Suggests iv fluids and
Suggests iv fluids but
Suggest immediate treatment
that this is urgent
does not address the
with iv fluids
urgency

Suggests immediate treatment
with antibiotics (within 1 hour)

Suggests antibiotics and
that this is urgent

Suggests that blood cultures
are done before antibiotics are
given

Suggests that blood
cultures are done before
antibiotics are given

Suggests ampicillin +
gentamicin iv as empirical
treatment for urosepsis

Mentions both antibiotics
in combination

Global skår
Utmerket

God bestått

Kommentar til student:

Bestått

Suggests antibiotica but
does not address the
urgency
Suggests blood cultures,
but does not mention that
this should be done
before antibiotics are
given
Mentions one of these
antibiotics, or a 3rd
generation cephalosporin

Grenseland

Incorrect or no
suggestions

Incorrect or no
suggestions
Incorrect or no
suggestions

Incorrect or no
suggestions

Does not mention iv
fluids
Does not mention
antibiotics
Does not mention blood
cultures

Incorrect or no
suggestions

Stryk

ARK 1
BJØRN JOHANSEN, 74 ÅR
Urinmikroskopi etter Gram-farging

ARK 2
BJØRN JOHANSEN, 74
UL-urinveier

Farmakologi: Antihypertensiv behandling (IID)
Oppgavefakta
Forfatter
Navn
Arne Helland
Eksaminatorer
Navn
Arne Helland
Lars Slørdal
Joachim Frost
Arne Reimers
(reserve)
Pasienter
Navn
Ikke pasient
Læringsmål
Semester: IID

Institutt
LBK

Undervisningsenhet
Farmakologi

E-post
arne.helland@ntnu.no

Telefon

Institutt
LBK
LBK
LBK
LBK

Undervisningsenhet
Farmakologi
Farmakologi
Farmakologi
Farmakologi

E-post
arne.helland@ntnu.no
lars.slordal@ntnu.no
joachim.frost@ntnu.no
arne.reimers@ntnu.no

Telefon

Adresse

Telefon

E-post

11.1 Studenten skal kunne:
11.1.1 redegjøre for virkningsmekanismer, effekter, indikasjoner, viktige farmakokinetiske
egenskaper, bivirkninger, forholdsregler og interaksjonspotensiale til ulike typer blodtrykksmidler
(adrenerge blokkere, kalsiumantagonister, ACE-hemmere, angiotensin II-reseptorblokkere og
diuretika)
11.1.4 redegjøre for de viktigste kardiotoksiske og nefrotoksiske effekter av legemidler, samt
skissere strategier for bruk av noen viktige legemiddelgrupper ved avansert nyresvikt.
Tidsbruk:

Stasjon
8 minutter

Varselklokke etter

Forflytning/Sensur
2 minutter

Totalt
10 minutter

Instruksjon til student (oppgavetekst til dør)
Farmakologi
Erik er 55 år gammel og du er fastlegen hans. Bortsett fra astma (behandlet med
inhalerte glukokortikoider og korttidsvirkende bronkiedilator) og Raynauds sykdom
(en idiopatisk tilstand med episodisk smertefull sirkulasjonssvikt i fingre og tær) er
han frisk.
Han har imidlertid mye hjertesykdom i familien, og ved gjentatte kontroller hos deg
det siste halvåret har han hatt forhøyet blodtrykk (ca. 170/100 mm Hg). Det er ingen
holdepunkter for sekundær hypertensjon, og du har nå stilt diagnosen moderat
essensiell hypertensjon.
Etter en samlet vurdering av kardiovaskulær risiko og i samråd med pasienten har du
kommet frem til at det er best å starte med blodtrykkssenkende medikasjon.
Når du kommer inn, vil eksaminator stille deg en del spørsmål med utgangspunkt i
denne kasuistikken. En kopi av kasuistikken vil være tilgjengelig for deg.
Vent på gangen til du hører startsignalet.

Pharmacology
Erik is a 55-year-old man and you are his general practitioner. Except for asthma
(treated with inhaled glucocorticoids and a short-acting bronchodilator) and
Raynauds disease (an idiopathic condition with episodic painful loss of circulation in
the fingers and toes) he is well.
However, he has a known family history of heart disease and on repeated check-ups
with you over the last 6 months, he has had a high blood pressure (approx. 170/100
mmHg). There is no evidence for secondary hypertension and you have now
diagnosed him with moderate essential hypertension.
After an overall assessment of cardiovascular risk and in consultation with the
patient, you have come to the conclusion that it is best to start with antihypertensive
medication.
When you enter the room, the examiner will ask several questions based on this
patient case. A copy of the case will be available to you.
Wait in the hallway until you hear the start signal.

Instruks til eksaminator:
Oppgaven er ment å teste studentenes kunnskap om medikamentell behandling av
hypertensjon. Spørsmålene fra eksaminator skal avdekke om studenten har
nødvendig kunnskap om farmakologien for denne medikamentgruppen.
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.
Det er viktig å passe tiden og sørge for at studenten får mulighet til å svare på alle
spørsmål. Etter de tre første spørsmålene skal du gi en fortsettelse av kasuistikken til
studenten, hvoretter nye tre spørsmål følger. Så er det enda en fortsettelse av
kasuistikken før de to siste spørsmålene. Legg lappen med fortsettelsen på
kasuistikken foran studenten, og les den deretter opp.
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”.
Omstill deg til neste student.

Utstyrsliste:
Ark (gjerne laminert) med fortsettelsene på kasuistikken som skal gis til studenten
underveis i eksaminasjonen.

Antihypertensiv behandling – skåringsskjema
(se veiledning til skåringsskjema på neste side)
Godt
Tilfredsstillende Utilfredsstillende Kommentar
Spørsmål fra eksaminator
Nevn minst 5
hovedgrupper
antihypertensive
medikamenter
Hvilken klasse
antihypertensiva anser
du som spesielt uegnet
for denne pasienten, og
hvorfor?
Hvilken klasse
antihypertensiva anser
du som spesielt
velegnet, og hvorfor?
Du velger å starte behandling med amlodipin, en kalsiumantagonist.
Etter 3 mnd. med gradvis økning til maks dose er Erik helt kvitt Raynaud-plagene og er
strålende fornøyd. Blodtrykket er redusert til 150/90, altså fortsatt for høyt. Du
bestemmer deg for å skifte til et kombinasjonspreparat med amlodipin og en
angiotensin-2-reseptorantagonist.
Hva er de viktigste
bivirkningene av AT2blokkere?
Virkningene av AT2blokkere og ACEhemmere er svært lik.
Hvilke typiske
bivirkninger av ACEhemmere mangler for
AT2-blokkere, og hva er
forklaringen?
Hva er den viktigste
grunnen til å gi de to
medikamentene i et
kombipreparat i stedet
for separate
preparater?
Hvilke biokjemiske
parametre vil du
monitorere før og under
behandlingen med AT2blokker, og hvorfor?
Erik når behandlingsmålet, men etter noen år begynner blodtrykket å stige igjen, til
150/90. Du bestemmer deg for å legge til et tiazid-diuretikum i lav dosering.
Hvilken biokjemisk
parameter er den
viktigste å monitorere

etter oppstart med
tiazid, og hvorfor?
Hva er mekanismen
bak den varige
blodtrykkssenkende
effekten av tiazider?
Nevn to grunner til at en
AT2-blokker og et tiazid
er en gunstig
kombinasjon?
Global skår
Utmerket

Vel bestått

Kommentar til student

Bestått

Grensetilfelle

Stryk

Antihypertensiv behandling – skåringsskjema (engelsk)
(se veiledning til skåringsskjema på neste side)
Godt
Tilfredsstillende Utilfredsstillende Kommentar
Spørsmål fra eksaminator
Name at least five
different classes of
antihypertensive drugs
Which class of
antihypertensives would
you consider not
suitable for this patient?
Why?
Which class of
anihypertensives would
you consider especially
suitable? Why?
You decide to start treatment with amlodipine, a calcium channel blocker.
After a gradual dose increase over 2 months up to the maximum recommended dose,
Erik is completely free from Raynaud symptoms and very content with the treatment.
His blood pressure is still too high at 150/90. You therefore substitute amlodipine for a
combination pill consisting of amlodipine plus an angiotensin-2-receptor antagonist.
What are the most
important adverse
effects of angiotensin-2receptor antagonists?
The effects of AT2receptor antagonists
and ACE inhibitors are
very similar. Which
typical adverse effects
of ACE inhibitors are
not shared by the AT2receptor antagonists,
and what is the
explanation for this?
What is the most
important reason to
prescribe the two drugs
as a combination pill
instead of separately?
Which biochemical
tests should you
monitor before and
during treatment with
an AT2-receptor
antagonist, and why?
Erik reaches the treatment target, but after a few years, his blood pressure increases
again to 150/90. You decide to add a low-dose thiazide diuretic.

What biochemical test
is the most important to
monitor after starting
treatment with a
thiazide, and why?
What is the mechanism
behind the lasting
antihypertensive effect
of the thiazides?
Give two reasons why
an AT2-receptor
antagonist plus a
thiazide is an
appropriate
combination
Global skår
Utmerket

Vel bestått

Kommentar til student

Bestått

Grensetilfelle

Stryk

Veiledning til skåringsskjema
Spørsmål fra eksaminator
Nevn minst 5 hovedgrupper
antihypertensive
medikamenter
Hvilken klasse
antihypertensiva anser du
som spesielt uegnet for
denne pasienten, og
hvorfor?
Hvilken klasse
antihypertensiva anser du
som spesielt velegnet, og
hvorfor?

Godt: 5 blant adrenerge blokkere (alfa- og
betablokkere), kalsiumantagonister, ACE-hemmere,
AT2-blokkere og diuretika (tiazider)
Tilfredsstillende: minst 4
Godt: Betablokkere1, kontraindikasjoner astma2 og
Raynaud3
Tilfredsstillende: Nevner bare to av de tre

Godt: Kalsiumantagonist1 pga. Raynaud2 (dilaterer
perifere arterioler, øker perfusjon)
Tilfredsstillende: Alfablokker sammen med forklaring
(kan fungere godt, men ikke førstevalg ved Raynaud)
Ingen poeng uten forklaring
Du velger å starte behandling med amlodipin, en kalsiumantagonist.
Etter 3 måneder med gradvis økning til maks dose er Erik helt kvitt Raynaud-plagene
og er strålende fornøyd. Blodtrykket er redusert til 150/90, altså fortsatt for høyt. Du
bestemmer deg for å skifte til et kombinasjonspreparat med amlodipin og en
angiotensin-2-reseptorantagonist.
Hva er de viktigste
Godt: Hyperkalemi, økt kreatinin/nyresvikt,
bivirkningene av AT2hypotensjon/ortostatisme
blokkere?
Tilfredsstillende: Minst 1 av hyperkalemi og økt kreatinin
Virkningene av AT2Godt: Hoste1, urticaria/angioneurotisk ødem2,
blokkere og ACE-hemmere
opphopning av bradykinin med ACE-hemmer3
er svært lik. Hvilke typiske
Tilfredsstillende: Bare en av de to bivirkningene +
bivirkninger av ACEforklaring
hemmere mangler for AT2Ingen poeng uten forklaring
blokkere, og hva er
forklaringen?
Hva er den viktigste
Godt: Bedret medikamentetterlevelse
grunnen til å gi de to
Alt annet gir null poeng
medikamentene i et
kombipreparat i stedet for i
separate preparater?
Hvilke biokjemiske
Godt: Kreatinin/GFR1 pga. dil. av eff. arteriole og
parametre bør du
nedsatt glom. filtrasjonstrykk2 og elektrolytter (ev.
monitorere før og under
kalium)3 pga. red. aldosteron og tendes til hyperkalemi
behandlingen med AT2Tilfredsstillende: Mangler en av de to, ev. manglende
blokker, og hvorfor?
forklaring
Erik når behandlingsmålet, men etter noen år begynner blodtrykket å stige igjen, til
150/90. Du bestemmer deg for å legge til et tiazid-diuretikum i lav dosering.
Hvilken biokjemisk
Godt: Kalium1 pga. risiko for hypokalemi (økt tap)2
parameter er den viktigste å Tilfredsstillende: Elektrolytter
monitorere etter oppstart
med tiazid, og hvorfor?
Hva er mekanismen bak
Godt: Vasodilatasjon
den varige
Ellers null poeng.

blodtrykkssenkende effekten
av tiazider?
Nevn to grunner til at en
Godt: Additiv blodtrykksenkende effekt1 og motsatt rettet
AT2-blokker og et tiazid er
effekt på kaliumstoffskiftet2
en gunstig kombinasjon
Tilfredsstillende: En av delene

