Tittel – pediatri IID: 4-åring som ikke vokser
Forfatter
Navn
TB Rø
R Ødegård

Institutt
LBK

Undervisningsenhet
Pediatri

E-post

Eksaminatorer
Navn
Institutt

Undervisningsenhet

E-post

Telefon

Forflytning/Sensur
2 min

Totalt
10 min

Standardiserte pasienter
Ikke aktuelt
Læringsmål
Semester IID. Pediatri. 1.5; 1.6; 1.10; 1.13.
Tidsbruk:
Stasjon
8 minutter

Telefon

Torstein.ro@ntnu.no
Ronnaug.odegard@ntnu.no

Instruksjon til student (oppgavetekst til dør)
Pediatri
Ann er en 4,5 år gammel jente. Foreldrene synes hun virker frisk, men de sier at hun av og til forteller
om vondt i magen, og hun har av og til løs avføring. Ann ble født til termin med normal fødselslengde
og fødselsvekt. Mor er 167 cm høy og far er 180 cm høy.
Denne stasjon har ingen standardisert pasient. Når du kommer inn i rommet får du utdelt Anns
vekstkurve og etter hvert hennes blodprøvesvar. Eksaminator vil veilede deg gjennom oppgaven.
Vent på gangen til du hører startsignalet.
English version
Paediatrics
Ann is a 4,5-year-old girl. Her parents think she seems healthy, but they tell you that she sometimes
says that she has pain her tummy, and her stools are loose sometimes. Ann was delivered at term
with a normal birth length and –weight. Her mother is 167 cm tall and her father is 180 cm tall.
This station has no standardised patient. When you enter the room, you will get Ann´s growth curve
and after that the results of her blood tests. 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 tolke en vekstkurve og blodprøvesvar. De skal kunne
skille mellom normale vekstmønstre og patologisk vekst. De skal kunne gjøre rede for vanlige årsaker
til patologisk vekst.
Vekstkurven viser en avflating først av vekt, deretter av høyde. Ved 4,5 års alder er både vekt og
høyde unormalt lav, og dette er ikke et normalt vekstmønster. 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 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 pasient: Ikke aktuell

Utstyrsliste. Blank vekstkurve med Anns målinger i et antall tilsvarende eksaminander. Laminert
fasit-vekstkurve A til eksaminator (må ikke vises til eksaminanden med mindre han/hun bruker lang
tid, se Tabell 1). Laminert blodprøvesvarskjema B. Laminert vekstkurve C.

Tabell 1: Detaljert instruksjon til eksaminator
Spm/instruksjon til studenten
Detaljert instruksjon til eksaminator
Legg laminert vekstkurve A, blodprøveskjema B og vekstkurve C i
riktig rekkefølge. Ta imot og hils på studenten.
Vekstkurve A vises studenten.

«Beskriv Anns høyde- og vektutvikling
fra 2 til 4,5 års alder. Angi spesielt om
du mener utviklingen er normal eller
ikke.»

«Hvilke differensialdiagnoser er
relevante å tenke på?»

1) Vekt normal ved 2 års alder, men unormalt lav ved 3, 4 og
4,5 års alder. Kryssing av percentiler nedover.
2) Høydeutvikling normal mellom 2 og 3 års alder, men
deretter unomal ved 4 og 4,5 års alder. Kryssing av
percentiler nedover.
3) Denne høyde- og vektutviklingen er ikke normal.
God: 1+2+3
Tilfredsstillende: 1+3 eller 2+3
Ikke tilfredsstillende: Mangler 3.
1) Kronisk sykdom som inflammatorisk tarmsykdom, nyresvikt,
cøliaki, astma/allergi, leddgikt, leversvikt, hjertesvikt
2) Hormonmangel (veksthormon, hypotyreose)
Kronisk sykdom er mest sannsynlig ut fra sykehistorie og fordi
nedgang i vekt kommer før nedgang i høyde. Vekstmønsteret
passer ikke med ulike syndromer, SGA uten innhentingsvekst,
skjelettdysplasier/andre medfødte lidelser.

(Etter 4 minutter gå uansett videre til
neste punkt.)
Evt spørre om hvilke blodprøver du
børl ta
«Det ble tatt blodprøver av Ann, og
her er svarene.» Gi studenten
blodprøveskjema B. «Kan du
kommentere blodprøvesvarene og
komme med en tentativ diagnose?»

God: 1+2. Hvis studenten nevner kronisk sykdom må dette
spesifiseres til minst 2 sykdommer.
Tilfredsstillende: 1 eller 2
Ikke tilfredsstillende: Mangler 1+2
Kuttet av tidshensyn.
1) Høy anti-vevstransglutaminase, lav Hb, lav ferritin. CRP,
kreatinin, ALAT, TSH, fritt tyroksin, IGF-1 normale – ikke
tegn til hormonmangel/annen kronisk sykdom.
2) Tentativ diagnose cøliaki
3) Hun har også en jernmangelanemi som sannsynligvis er
sekundær til cøliakien.

«Ann har cøliaki og jernmangelanemi.
Hvilken behandling vil du anbefale?»
(Etter 7 minutter gå uansett videre til
neste punkt.)
Gi studenten vekstskjema C. Ann
starter med glutenfri diett, og her ser
du målingene fra 5 og 6 års alder.
Hvordan vil du beskrive hennes
høyde- og vektutvikling fra 4,5 til 6 års
alder?

God: 1+2+3
Tilfredsstillende: 1+2
Ikke tilfredsstillende: Mangler 1+2
1) Glutenfri diett
2) Jernmikstur
God: 1+2
Ikke tilfredsstillende: Mangler 1 eller 2
1) Rask normalisering av vekt
2) Normal vekst fra 4,5 til 5 års alder
3) Innhentingsvekst fra 5 til 6 års alder.
God: 1+2+3
Tilfredsstillende: 1+2
Ikke tilfredsstillende: Mangler 1+2

Tabell 2: Strukturert skåringsskjema
God (2p)

Tilfredsstillende (1p)

Ikke tilfredsstillende
eller ikke utført (0p)

Good (2p)

Satisfactory (1p)

Not satisfactory or
not done (0p)

Beskriv Anns høyde- og vektutvikling
fra 2 til 4,5 års alder. Angi spesielt om
du mener utviklingen er normal eller
ikke.
Hvilke differensialdiagnoser er
relevante å tenke på?
Kan du kommentere
blodprøvesvarene og komme med en
tentativ diagnose?
Hvilken behandling vil du anbefale?
Ann starter med glutenfri diett, og her
ser du målingene fra 5 og 6 års alder.
Hvordan vil du beskrive hennes
høyde- og vektutvikling fra 4,5 til 6 års
alder?

Engelsk versjon:

Describe Ann´s height and weight
development from 2 to 4,5 years of
age. Mention specifically if you think
the development is normal or not.
Which differential diagnoses are
relevant to consider?
Can you comment on the blood test
resultas and give a tentative
diagnosis?
What treatment will you recommend?
Ann starts on a gluten-free diet. Here
you can see her measurements from 5
and 6 years of age. How will you

describe her height and weight
development from 4,5 to 6 years of
age?
Global skår
Utmerket

Vel bestått

Kommentar til student

Bestått

Grensetilfelle

Stryk

Ferdighet: Resuscitering av nyfødt (IID)
Forfattere
Navn
Institutt
Håkon Bergseng
LBK
Ragnhild Støen
LBK
Torstein Baade Rø LBK
Eksaminatorer
Navn
Institutt

Undervisningsenhet
Pediatri
Pediatri
Pediatri

E-post
Telefon
hakon.bergseng@ntnu.no
ragnhild.stoen@ntnu.no
torstein.ro@ntnu.no

Undervisningsenhet

E-post

Standardiserte pasienter
Navn
Adresse
Ikke aktuelt
Læringsmål

Telefon

Telefon

E-post

6.2.4 Identifisere barn med alvorlig, akutt sykdom og gjennomføre nødvendig livreddende
behandling og utredning
Tidsbruk:

Stasjon
8 minutter

Forflytning/Sensur
2 minutter

Totalt
10 minutter

Oppgavetekst/instruksjon til student:
Resuscitering av nyfødt
Du skal demonstrere hvordan gjenoppliving av en nyfødt baby skal skje jamfør den nasjonale
resusciteringsalgoritmen. Du skal vise dine ferdigheter på en dukke og du får hjelp av en assistent
som du må instruere.
Du vil ha alt nødvendig utstyr tilgjengelig for å gjennomføre resuscitering av nyfødt.
Du kan spørre eksaminator om vitale parametre (hjertefrekvens, respirasjonsfrekvens og farge).
Når det er 2 minutter igjen av tiden spør eksaminator deg 2 spørsmål.
Vent på gangen til du hører startsignalet.
English version
Resuscitation of a newborn baby
Demonstrate how you perform resuscitation of a newborn baby according to the national guideline for
resuscitation. You will show your skills on a doll and you will be helped by an assistant who you must
instruct.
You will have all necessary equipment available to resuscitate the newborn.
You may ask the examiner about vital signs (heart rate, respiratory frequency and colour). When
there is 2 minutes left of the time the examiner will ask you 2 questions.
Wait in the hallway until you hear the start signal.
Instruks til eksaminator:
Oppgaven er ment å teste studentens ferdigheter i resuscitering av nyfødte.
Du må forsikre deg om at studentnavn stemmer med det du har på skjermen. Studenten er instruert til
å vise ID til deg. Studenten skal ikke desinfisere hender på denne stasjonen, men gå rett til oppgaven.

Som eksaminator skal du ikke gi noen hint annet enn det som er spesifisert i oppgaven, kun krysse av
på poengberegningsskjema. Du skal si det samme til alle studentene på din stasjon, alle skal behandles
likt. Det er viktig at du følger godt med.
Start med å si:
Her er dukken og det utstyret du trenger. Assistenten gjør det hun blir bedt om. Barnet er nettopp født
og er akkurat lagt på asfyksibordet. Det er helt slapt, blekt og uten pustebevegelser. Gjør tiltak i tråd
med den nasjonale resusciteringsalgoritmen for nyfødte og spør underveis om vitale parametre som du
ønsker å vite.
Når 7 minutter har gått sier du til studenten «Det er ett minutt igjen av tiden».
Når sluttsignalet for stasjonen lyder etter 8 minutter skal studenten gå ut med en gang og videre til neste
stasjon. Dersom du avslutter seansen tidligere så kan studenten gå ut av rommet og vente på neste
stasjon.
Du må i de neste 2 minuttene gjøre ferdig skåringen, global skår og før neste student kommer rydde
opp og gjøre klart til neste person. Det er ingen slingringsmonn på tidene.
Gjør ferdig skåringen på skåringsskjemaet. Gi skriftlig tilbakemelding til alle 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.
Utstyrsliste:
Nyfødt Anne-dukke. Asfyksibord med to tøybleier, sug, stetoskop og flow-meter for oksygen.

Strukturert skåringsskjema
God

Tilfredsstillende

Ikke tilfredsstillende eller ikke
utført

Good

Satisfactory

Not satisfactory or not done

Vurdering av puls, respirasjon og farge
Maskeventilasjon: Vurder teknikk,
sjekker luftinngang
Varighet (2 min) av maskeventilasjon:
Spør: ”Hvor lenge vil du maskeventilere
før du starter hjertekompresjoner?”
Lytte på hjertefrekvens: Si når studenten
spør: ”Hjertefrekvensen er 50/min”
Hjertekompresjoner (Studenten bes
gjøre dette). Vurder teknikk (tohånds),
dybde, frekvens
God: Riktig frekvens (3:1) og god teknikk
Tilfredsstillende: Riktig frekvens, men
suboptimal teknikk
Skrur opp oksygen til 100%: Hvis ikke
dette gjøres, spør hva slags
oksygenprosent de ønsker
God: Hvis de gjør det av seg selv
Tilfredsstillende: Hvis de vet korrekt O2prosent
Lytte etter HF hvert 30-60 sek.
Når hjertekompresjoner er vist godt nok,
svares at den er 80/min når stud. spør
Systematikk/rekkefølge
Etter 6 min, avbrytes for spørsmål:
”Hvis HF fremdeles var 50/min etter
kompresjoner var startet, hva bør gjøres
som neste steg?”
Adrenalin 10 µg/kg eller 0.5 ml katastrofeadr.
Intravenøst (navlevene)
God:
Tilfredsstillende:
”Når skal man vurdere å avslutte
gjenopplivingen fordi den er nytteløs?”
10-15 min. uten spontan sirkulasjon
God:
Tilfredsstillende:
English version
Assessment of pulse, respiration and
colour
Ventilation w/mask: Assess technique,
checks air entry
Duration (2 min) ventilation w/mask:
Ask: ”For how long do you ventilate with
the mask before you start chest
compressions?”
Listen to the heart rate (HR): When the
student asks, you say: ”The heart
frequency is 50/min”
Chest compressions: (Tell the student to
do this). Assess technique (2-hand),
depth, frequency
Good: Correct frequency (3:1) and good
technique

Satisfactory: Correct frequency, but
suboptimal technique
Increases oxygen to 100%: If this isn´t
done, ask what O2-percentage the student
wants
Good: Turns O2 spontaneously to 100 %
Satisfactory: if they know the correct O2percentage
Listen to the HR every 30-60 sec.
When chest compressions have been
demonstrated good enough, say that the
HR is 80/min when the student asks
Systematic/order of examination
After 6 minutes, interrupt for questions:
”If the HR still was 50/min after chest
compressions, what would be the next
step?”
Adrenaline 10 µg/kg or 0.5 ml
”katastrofeadrenalin” iv (umbilival vein)
Good:
Satisfactory:
”When should one consider to stop
resuscitation because it is futile?”
10-15 min without spontaneous circulation
Good:
Satisfactory:

Global skår
Utmerket

Vel bestått

Kommentar til student

Bestått

Grensetilfelle

Stryk

Obstetrikk: Placenta (IID) konte august 2017
Forfatter
Navn
Solhild Stridsklev
Eszter Vanky
Eksaminatorer
Navn

Institutt
LBK
LBK

Undervisningsenhet
Obstetrikk
Obstetrikk

E-post

Telefon

Institutt

Undervisningsenhet

E-post

Telefon

Standardiserte pasienter
Ingen
Læringsmål
5. Fødselshjelp IID. 5.1 Studenten skal kunne:
5.1.1

gjøre rede for normale fysiologiske forandringer i svangerskapet

5.1.6 yte adekvat fødselshjelp ved ukomplisert fødsel
3 Sykdomslære
3.1.9 beskrive og vurdere makroskopiske og mikroskopiske, patologisk-anatomiske preparater
med karakteristiske avvik fra det normale og gi en rimelig fortolkning av funnene
3.1.10 beskrive relevante diagnostiske avbildninger, identifisere anatomiske strukturer, påvise og
tolke karakteristiske avvik fra det normale
Tidsbruk:

Stasjon
8 minutter

Forflytning/Sensur
2 min

Totalt
10 min

Instruksjon til student (oppgavetekst til dør)
Obstetrikk
Anna har nettopp født. Det var en normal fødsel. Hun fikk en gutt på 3800 g til termin. Det er 40 min
siden fødselen og hun er i strålende form.
Undersøk morkaken, beskriv makrostrukturen og eventuell patologi for eksaminatoren.
Forklar sirkulasjonen mellom mor og barn i graviditet og endringer etter fødselen.
Vent på gangen til du hører startsignalet.
English version
Obstetrics
Anna just delivered a baby. The child birth was normal and at full term. She had a boy weighing 3800
g. It is now 40 minutes since the delivery and Anna is doing very well.
Examine the placenta, describe the macrostructure and any pathology for the examiner. Explain the
circulation between mother and fetus during pregnancy and the changes after childbirth.
Wait in the hallway until you hear the start signal.

Instruksjon til eksaminator

Studenten skal undersøke morkaken spesielt med tanke på vekt, navlesnor (3 kar), infarkter og sjekke
at alle deler av placenta er til stede.
Det er 3 kar i navlesnoren, 2 arterier og en vene. Venen bringer det oksygenrike blodet til fosteret fra
placenta, og de to arteriene bringer det oksygenfattige blodet fra fosteret, tilbake til placenta.
Kan du forklare hvordan sirkulasjonen mellom mor og barn er i svangerskapet og hva som forandrer
seg ved fødselen?
Vedlegg: https://sml.snl.no/perinatalfysiologi

Kilde; https://sml.snl.no/perinatalfysiologi
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.

Materielliste
Placenta-preparat medbringes for undersøkelse.
Vekt og målbånd samt hansker bør være tilgjengelig på bordet ved siden av placenta.
Placenta preparat
Vekt
Målbånd
Hansker
Tørkepapir
Kladdepapir og penn

Strukturert skåringsskjema
God

Tilfredsstillende

Ikke tilfredsstillende
eller ikke utført

4

2

0

Undersøkelse og beskrivelse av morkaken
Beskriver makrostruktur: fosterhinne, navlesnor,
cotyloner, maternell og fetal side
God: beskriver og nevner alle områder, alle
strukturer og begge sider
Tilfredsstillende: Mangelfull beskrivelse
Vekt

Nevnt
1

Ikke nevnt
0

Patologi: Infarkter, knuter i navlesnor

1

0

Placentaen er hel/savnes en bit

1

0

Forklar sirkulasjonen mellom mor og barn i graviditet og endringer etter fødselen
Fra mor oksygenrikt blod via a. uterina til placenta.
4
2
0
Fra placenta til foster via v. umbilicalis. Ductus
venosus – v cava inf - hø forkammer - foramen ovale
– ve forkammer – ve ventrikkel – aorta
God: Forklarer arteriell sirkulasjon uten feil
Tilfredsstillende: Mangelfull forklaring
Venøst blod fra barnet v cava inferior og v cava
superior til hø forkammer - hø ventrikkel - a.
pulmonalis – ductus arteriosus - aorta – a umbilicalis
– placenta
God: Forklarer venøs sirkulasjon korrekt uten feil
Tilfredsstillende: Mangelfull forklaring
Når navlesnoret klippes, øker det perifere kar
motstandet - trykket blir høyere i ve hjertehalvdel.
Trykket i ve forkammer større enn i hø forkammer.
Foramen ovale lukkes.

4

2

4

2

0

Good

Satisfactory

Not satisfactory or
not done

4

2

0

God: Forklarer endringene etter fødsel utfyllende
Tilfredsstillende: Mangelfull forklaring
English version of score sheet

Examination and description of the placenta
Describes the macrostructure: Fetal membranes,
umbilical cord, cotyledons, maternal and fetal sides.
Good: Describes and mentions all areas, all
structures and both sides
Satisfactory: Incomplete description
Weight
Pathology: Infarcts, knots of cord

Nevnt
1
1

Ikke nevnt
0
0

The placenta is complete or missing a
1
0
piece/cotyledon
Explain the circulation between the mother and fetus in pregnancy and changes after childbirth
From the mother oxygenated blood via uterine artery 4
2
0
to the placenta. From the placenta to the fetus via
umbilical vein. Ductus venosus – inferior vena cava –
right atrium - foramen ovale – left atrium – left
ventricle – aorta.
Good: Explains the arterial circulation without
mistakes
Satisfactory: Incomplete explanation
Venous blood from the fetus via inferior and superior
vena cava – right atrium – right ventricle – pulmonary
artery – ductus arteriosus - aorta – umbilical artery –
placenta.
Good: Explains the venous circulation without
mistakes
Satisfactory: Incomplete explanation
When the umbilical cord is cut the periferal vascular
resistance increases. The pressure in the left heart is
higher than the right heart. Foramen ovale closes.

4

2

0

4

2

0

Good: Explains the changes after birth with details
Satisfactory: Incomplete explanation

Global skår
Utmerket

Vel bestått

Kommentar til student

Bestått

Grensetilfelle

Stryk

Farmakologi: Legemiddelbehandling ved graviditet
Oppgavefakta
Forfatter
Navn
Institutt
Undervisningsenhet E-post
Telefon
Arne Reimers
LBK
Farmakologi
arne.reimers@ntnu.no
Eksaminatorer
Navn
Institutt
Undervisningsenhet E-post
Telefon
Pasienter
Navn
Adresse
Telefon
E-post
Yngre kvinne
Læringsmål
Semester: IID
11.1 Studenten skal kunne:
11.1.5 redegjøre for prinsippene for ugunstige legemiddeleffekter på fosteret og det nyfødte barnet
og hvilken betydning dette har ved legemiddelbehandling av gravide kvinner, samt redegjøre for
hvordan legemidlers farmakokinetikk forandres under graviditeten
Tidsbruk:

Stasjon
8 minutter

Varselklokke etter
6 minutter

Forflytning/Sensur
2 minutter

Totalt
10 minutter

Oppgavetekst
Farmakologi
Du er vikar for fastlegen til Stine, en kvinne på 24 år. Hun har hatt en moderat form for astma siden
hun var 12 år. Hun er samboer med kjæresten sin. For 2 dager siden tok hun en graviditetstest som
viste at hun er gravid. Dette er en ønsket graviditet og hun er nå bekymret for medikamentbruk i
svangerskapet.


Ta opp en kort, målrettet anamnese med fokus på hennes medikamentbruk i
graviditeten



Foreta en kort og generell nytte/risiko-vurdering med tanke på bruk av legemidler ved
graviditet og forklar det for pasienten.



Formidle til pasienten hva som kan skje med hennes legemidler og deres kliniske effekt
under graviditet.
Du skal ikke diskutere med pasienten om hun bør fortsette med medisinene eller ikke

En kopi av denne teksten ligger på pulten på undersøkelsesrommet.
Når det er 2 minutter igjen vil eksaminator stille deg 3 spørsmål.
Vent på gangen til du hører startsignalet.

English version
Pharmacology
You are the locum GP (“substitute” general practitioner) for Stine, a 24-year-old female. She has had
moderately severe asthma since she was 12 years old. Two days ago, she took a pregnancy test
which was positive. This is a wanted pregnancy and she is now worried about her use of medication
while being pregnant.
-

Take a short history focusing on her use of medication during pregnancy
Perform a short and general risk/benefit-assessment regarding her use of medication in
pregnancy and explain this to the patient
Explain to the patient what might happen with her medications and their clinical effects during
pregnancy

-

Do not discuss with the patient if she should use or discontinue the medication

A copy of this text is available inside the station room.
When there is 2 minutes left of the time the examiner will ask you 3 questions.
Wait in the hallway until you hear the start signal.

Instruks til eksaminator:
Oppgaven er ment å teste studentenes generelle kunnskap om legemiddelbehandling ved graviditet.
Under samtalen med pasienten skal studentene vise at de kan innhente og formidle nødvendig
informasjon og foreta en generell nytte/risiko-vurdering. Spørsmålene fra eksaminator går ut på
hvordan legemidler kan påvirke fosteret, og hvordan den gravide kroppen kan påvirke legemidlers
farmakokinetikk og dermed deres kliniske effekt.
Du må forsikre deg om at studentnavn stemmer med det du har på skjermen. Studenten er instruert til
å vise ID til deg. Som eksaminator skal du ikke gi noen hint, kun krysse av på skåringsskjema. Følg
godt med og hold tiden. Du skal ikke komme med tilleggsspørsmål annet enn det som er bestemt på
forhånd. Du skal oppføre deg likt overfor alle studentene.
Når det er 2 minutter igjen av tiden skal du be studenten svare på 3 spørsmål. Det er viktig å passe
tiden og sørge for at studenten får mulighet til å svare på alle spørsmål.
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”.

Omstill deg til neste student.

Instruks til pasient

Du heter Stine og er 24 år. Du har hatt moderat astma siden du var 12 og klarer deg bra ved daglig
bruk av Singulair tabletter (1 tablett hver kveld) og Ventoline inhalator (fast morgen og kveld, og i
tillegg ved behov inntil 2 ganger daglig). Du bruker ingen andre faste medisiner eller p-piller, men du
er god kunde i helsekostbutikken. Der kjøper du ulike naturpreparater. I tillegg bruker du av og til Ibux
eller Paracet mot hodepine.
Du er samboer med kjæresten din, og dere bor i en leilighet på Persaunet. Dere har ingen barn fra før.
Du pleier å ha regelmessig mens, med rundt 28 dagers mellomrom. For 10 dager siden skulle du fått
mens, men den kom ikke. For 2 dager siden tok du en graviditetstest. Den viste at du var gravid. Du
og din samboer vil ha barnet, og dere er bekymret om dine medisiner kan skade fosteret.
Du er nå hos fastlegevikaren. Han vet bare om at du har astma og at du kommer fordi du tok en
positiv graviditetstest og at du er bekymret for medisinene.
Studenten har fått beskjed om at han/hun er vikar for din fastlege. Han/hun vil stille deg spørsmål
angående graviditeten og skal gi deg generell informasjon om legemidler og mulig risiko for fosteret,
samt hva som kan skje med dine legemidler og deres terapeutiske effekt. Målet med samtalen er at
studenten skal innhente og gi nødvendig informasjon. Dere skal ikke diskutere om du bør fortsette
med dine legemidler.
Generelt: Du sitter på stol med vanlig påkledning. Du fremstår med nøytralt stemningsleie, men gir
uttrykk for din bekymring angående dine medisiner. Du svarer på alle spørsmål, men forteller ikke noe
særlig annet på eget initiativ – studenten skal fiske fram det som er nødvendig informasjon.
Spesielt viktige opplysninger som studenten bør spørre etter (men som du ikke skal opplyse om uten
at studenten spør):


Du bruker «av og til» reseptfrie legemidler. Ved mer direkte spørsmål kan du opplyse at det
dreier seg om Paracet og Ibux mot hodepine ca. 1-2 ganger i måneden. Hvis studenten spør
mer detaljert om mengde/hyppighet, kan du si at du holder deg til de dosene som står på
pakken, det er stort sett bare på enkeltdager, men noen ganger når det er riktig ille hender det
at du bruker det i 2-3 dager.



Du bruker naturpreparater som du kjøper i helsekostbutikken, blant annet noe som skal hjelpe
mot depresjon, søvnfremmende (fordi du grubler ofte på kvelden og får ikke sove) og
vitaminpreparater. Med det samme du fikk vite at du er gravid, kjøpte du også noe som skal
være bra for gravide. Du husker ikke navnet på noen av disse midlene, men i butikken kjenner
du igjen pakningene og dama bak skranken kjenner deg godt og vet hva du bruker.

Legemiddelbehandling ved graviditet – skåringsskjema
(se veiledning til skåringsskjema på neste side)
Godt

Tilfredsstillende Utilfredsstillende Kommentar

Innledning
Hilser på pasienten og introduserer seg
selv
Anamnese
Når var siste mens?
Hvilke legemidler bruker hun?
Bruker hun naturmidler?
Informasjon til pasienten
Generell nytte-/risikovurdering (mors
sykdom vs. mulig fosterskade)
Endringer i legemiddelkinetikken kan endre
den kliniske effekten

Når det er 2 minutter igjen, eller dersom studenten er ferdig med anamnesen tidligere, gå direkte
hit:
Spørsmål fra eksaminator
Hvorfor bør man spørre gravide om de
bruker naturmidler?
Er det ufarlig å bruke legemidler etter
første trimester?
Hvilke endringer i den gravide kroppen kan
påvirke legemiddeleffekten?
Global skår
Utmerket

Vel bestått

Kommentar til student

Utstyrsliste/vedlegg:
Forklaring til skåringsskjema

Bestått

Grenseland

Stryk

Legemiddelbehandling ved graviditet – skåringsskjema
(se veiledning til skåringsskjema på neste side)
English version
Good

Satisfactory

Unsatisfactory

Feedback

Introduction
Greets the patient and introduces him/herself
History taking
When was the last menstruation/period?
Which medication does she use?
Use of natural remedies/herbal medicine?
Information to the patient
General risk/benefit-assessment (mother´s
illness vs possible foetal injury)
Change in drug kinetics may change the
clinical effect

When there is 2 minutes left, or if the student finishes before, og directly to the questions:
Questions from the examiner
Why should one ask pregnant women if they
use natural remedies/herbal medicine?
Is it safe to use medication after the first
trimester?
Which changes in the pregnant body can
affect the drug effect?

Veiledning til skåringsskjema
Innledning
Hilser på pasienten og introduserer
seg selv
Anamnese
Hvor langt har hun kommet?

Hvilke legemidler bruker hun?

Bruker hun naturpreparater?

Skal mye til for å få utilfredsstillende (uforskammet
eller direkte upassende opptreden?)
Tilfredsstillende: Spør omtrentlig («i hvilken måned
er du?»)
Godt: Spør eksplisitt etter første dag for siste mens
Dårlig: Spør ikke om dette
Tilfredsstillende: Får frem Singulair og Ventoline
Godt: Spør om hun bruker reseptfrie legemidler
Dårlig: Spør ikke om dette
Tilfredsstillende: Spør om det og nøyer seg med et
omtrentlig svar («ja», «av og til»)
Godt: Prøver å finne ut hvilke og hvor ofte
Dårlig: Spør ikke om dette

Informasjon til pasienten
Generell nytte-/risikovurdering (mors
sykdom vs. mulig fosterskade)

Endringer i legemiddelkinetikken kan
endre den kliniske effekten

Tilfredsstillende: Forklarer at mors sykdom kan
forverres uten behandling
Godt: Forklarer at et astmaanfall kan sette fosteret i
fare. Bruker ikke medisinsk fagterminologi
Tilfredsstillende: forklarer at legemiddeleffekter kan
påvirkes av graviditet
Godt: nevner eksempler, feks. oppkast eller mulig
økt effekt/bivirkninger av salbutamol (økt pulmonal
absorbsjon)

Spørsmål fra eksaminator

Hvorfor bør man spørre gravide om de
bruker naturmidler?

Er det ufarlig å bruke legemidler etter
første trimester?

Hvilke endringer i den gravide kroppen
kan påvirke legemiddeleffekten

Tilfredsstillende: Fordi mange gravide bruker dem,
eller: det hører med i en legemiddelanamnese
Godt: Minst ett av følgende punkt: 1. de kan ha
farmakologiske effekter 2. de kan interagere med
legemidler 3. noen av dem kan inneholde
udeklarerte legemidler
Tilfredsstillende: «nei»
Godt: risiko for fosterskader i hele svangerskap.
Ikke bare misdannelser, men også nedsatte
kognitive evner
Tilfredsstillende: nevner 1-2 endringer (f.eks.
oppkast, redusert tarmmotilitet, økt renal blodfløde
og GFR, økt pulmonal absorbsjon, økt intra- og
ekstravasal væskemengde, endret
leverenzymaktivitet, redusert albumin, økt kroppsfett)
Godt: 3 eller flere

MEDISINLISTE STINE JOHANSEN, født 010193
LIST OF MEDICATIONS

Singulair (Montelukast) tabl 10 mg
Én tabl kveld, mot astma
One tabl every evening, asthma medication

Ventoline aerosol (Salbutamol) 0,1 mg/dose
1-2 inhalasjoner morgen og kveld, brukes ekstra ved behov inntil 2 ganger per dag
1-2 inhalations morning and evening, can be used extra as needed twice/day

Urologi IID, sykehistorie akutte flankesmerter
Forfatter
Navn
Arum/Bertilsson/Blindheim
Eksaminatorer
Navn

Institutt
IKM

Undervisningsenhet
Urologi

E-post
augun.blindheim@ntnu.no

Telefon

Institutt

Undervisningsenhet

E-post

Telefon

Standardiserte pasienter
Kvinne 65 år.
Læringsmål
Semester IID:
Ved sykelige tilstander i nyrer og urinveier skal studenten kunne gjøre rede for terapeutisk siktemål
og ulike behandlingsformer.
3.1.4 gjøre rede for terapeutisk siktemål og den plass ulike behandlingsformer (omlegging av
livsstil, opptrening/fysioterapi, psykoterapi og støttetiltak, medikamenter, kirurgi) har ved vanlige
tilstander i disse organene
3.1.6 ta opp målrettet og detaljert sykehistorie og derigjennom skaffe til veie relevante opplysninger
for vurdering av pasientens problem
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
Tidsbruk:

Stasjon
8 min

Forflytning/Sensur
2 min

Totalt
10 min

Instruksjon til student (oppgavetekst til dør)
Urologi
Du er fastlege, en 65 år gammel kvinne oppsøker legekontoret tidlig en morgen etter en natt med
akutte smerter i venstre flanke.
Du forventes først å ta opp en målrettet anamnese rundt pasientens hovedsymptom.
Når det er 2 minutter igjen vil eksaminator gi deg ytterligere kliniske opplysninger og spørre deg
spørsmål om utredning og behandling av tilstanden.
Dersom du er ferdig med anamnesen før det er 2 minutter igjen så sier du ifra til eksaminator.
Vent på gangen til du hører startsignalet.
Pasienten på denne stasjonen spilles av en standardisert pasient/frivillig.
English version
You are a general practitioner and today a 65-year-old woman is waiting to see you. She woke up
during the night due to intense pain in her left side of the abdomen.
You are expected to take a focused history related to the patient´s main symptom. After 6 minutes the
examiner will give you additional clinical information and ask you questions about the investigation and
treatment of this condition.
Wait in the hallway until you hear the start signal.

The patient is a standardised patient/volunteer

Instruksjon til eksaminator
Oppgaven er ment å teste studentens evne til å diagnostisere og håndtere en 65 år gammel kvinne
med akutt venstersidig nyrestein.
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.
Del 1:
Første del av oppgaven dreier seg om å ta en målrettet anamnese av en pasient med hovedsymptom
akutte flankesmerter grunnet nyrestein. Vi ønsker å se at studentene avklarer å stille en tentativ
diagnose, stille spørsmål som avklarer smerterkaraktær, varighet, tegn til kompliserende faktorer, så
som infeksjon og hydronefrose, og at studenten arbeider med differensialdiagnoser underveis.
Del 2:
Når det er 2 minutter igjen av tiden (det har gått 6 minutter fra start), eller dersom studenten blir ferdig
med anamnesetagningen før dette, gå videre til neste del av oppgaven.
Eksaminator sier:
”Det er 2 minutter igjen. Du får nå resultatet av den kliniske undersøkelsen av denne pasienten.
Du har undersøkt pasienten og tatt u-stix, kontrollert temperatur, infeksjonsprøver og
kreatinin. Hun er bankøm over venstre flanke. Temp 38,5, U-stix viser 3+ på blod, CRP 50, LPK
14 og kreatinin 150”
Spørsmål: ”Hva er din tentative diagnose og differensialdiagnoser og hva gjør du med denne
pasienten på legekontoret?”
”There is 2 minutes left. I will give you the result of the clinical examination of this patient. You
have examined the patient and examined the urine, controlled temperature, infection
parameters and creatinine. She has pain over her left side. Temp 38,5, urine show 3+ for blood,
CRP 50, LPK 14 and creatinine 150 ”
Question: ”What is your tentative diagnosis and differential diagnoses and what will you do
with this patient at the GP office?”
Ønsket svar: Gi pasienten smertestillende. Henvise til akuttmottagelse for bildediagnostikk og vurdere
behov for avlastning.
Når endelig signal lyder etter 8 minutter, skal du be studenten forlate rommet og gå videre til neste
stasjon.
Dersom studenten blir helt ferdig med oppgaven før tiden er ute kan du be studenten gå ut i gangen
og vente på neste stasjon.
Gjør ferdig skåringen på skåringsskjemaet. Gi skriftlig tilbakemelding til studentene om prestasjonen
og forslag til forbedringer. Gjør til slutt en totalvurdering av studentens prestasjon etter ditt eget skjønn
og kryss av på «Global skår». Global skår er uavhengig av sjekklisteskår og vil IKKE påvirke
kandidatens sjekklisteskår. Send inn skåringsskjemaet ved å trykke ”submit”.
Omstille deg til neste student.

Instruksjon til standardisert pasient
Du skal spille en 65 år gammel kvinne som i dag oppsøker fastlegen.
Du kan bruke ditt eget navn dersom du ønsker det, eller finne på et alias. Du kan også bruke dine
egne data for tidligere yrke, sivilstatus osv.

Der er en kvinne som våknet på natten med murring i flanken som etter hvert bygger seg opp til akutte
smerter i venstre flanke strålende ned mot venstre lyske. Du har ikke opplevd noe lignende tidligere
og smertene er så intense at du har måttet stå opp av sengen og gå rundt i stuen. Umulig å sovne
igjen og det er ingen lindring å få av Paracet 500 mg som du hadde hjemme. Du har hyppig trang til
vannlatning og har ikke sett synlig blod, ingen svie.
Smertene har pågått i 5-6 timer i intervaller og er rielignende. Til slutt har du måttet vekke din hardt
sovende mann for å dra ned til fastlegekontoret da du er sliten og fortsatt smertepåvirket.
Du har ikke målt feber men føler deg litt kvalm og har litt frysninger. Under konsultasjonen kan du med
fordel få et smertetak der du må reise deg opp for å gå en tur i rommet mot slutten av de 6 minuttene.
Til daglig har du ingen smerter og vannlatningen fungerer bra. Du har hatt noen urinveisinfeksjoner
det siste året hvorav to har måttet bli behandlet med antibiotika i regi av fastlege etter at det ble funnet
oppvekst av bakterier ved dyrkning. Du har aldri sett blod i urinen.
Du er ellers frisk og tar ingen medisiner. Du har ikke opplevd vekttap i det siste.
Dersom studenten spør deg om noe som du ikke kan svare på, kan du si ”vet ikke”, eventuelt bryt ut
av rollen og henvend deg til eksaminator for hjelp.
Etter at studenten er ferdig og har gått ut, omstiller du deg til neste student.

Utstyrsliste
Standardoppsett av stasjonsrommet som ved konsultasjon med lege.

Strukturert skåringsskjema
God 2p

Tilfredsstillende 1p

Ikke
tilfredsstillende
eller ikke utført 0p

Hilser på pasient og introduserer seg
selv
Anamneseopptak
Varighet av akutt tilstand
Anamnese akutte symptomer
Anamnese kroniske symptomer
Infeksjonstegn (feber, frysninger,
tidligere UVI)
Hematuri
Faste medisiner
Når det er 2 minutter igjen, eller dersom studenten er ferdig med anamnesen før dette, stopp
studenten og spør:
”Det er 2 minutter igjen. Du får nå resultatet av den kliniske undersøkelsen av denne pasienten. Du
har undersøkt pasienten og tatt u-stix, kontrollert temperatur, infeksjonsprøver og kreatinin. Hun er
bankøm over venstre flanke. Temp 38,5, U-stix viser 3+ på blod, CRP 50, LPK 14 og kreatinin 150”
Spørsmål: ”Hva er din tentative diagnose og differensialdiagnoser, og hva gjør du med denne
pasienten på legekontoret?”
Akuttbehandling: Smertestillende
Tentativ diagnose (obstruerende
nyrestein)
Differensialdiagnoser (pyelonefritt,
AAA, divertikulitt,)
Henvise til bildediagnostikk (CT
urinveier) og akutt vurdering for
avlastende prosedyre (nefrostomi/JJ
stent)
Sende urin til dyrkning
English score sheet
Good 2p

Satisfactory 1p

Not satisfactory or
not done 0p

Greets the patient and introduces him/herself
History
Duration of acute illness
History acute symptoms
History chronic symptoms
Signs of infection (fever, chills,
previous UTI)
Haematuria
Medication
When there is 2 minutes left, or if the student finishes the history taking early, stop the student and
ask:
”There is 2 minutes left. I will give you the result of the clinical examination of this patient. You have
examined the patient and examined the urine, controlled temperature, infection parameters and
creatinine. She has pain over her left side. Temp 38,5, urine show 3+ for blood, CRP 50, LPK 14 and
creatinine 150 ”

Question: ”What is your tentative diagnosis and differential diagnoses and what will you do with this
patient at the GP office?”
Immediate treatment (pain relief with
analgesics)
Tentative diagnosis (obstruction by
kidney stone)
Differential diagnoses (pyelonephritis,
AAA, diverticulitis)
Refer to radiological imaging (CT) and
acute assessment for procedure to
relieve obstruction (nephrostomy, JJstent (ureteral stent))
Send urine for microbiological testing

Global skår
Utmerket

God bestått

Kommentar til student

Bestått

Grensetilfelle

Stryk

DEL 2

Du har undersøkt pasienten og tatt u-stix, kontrollert
temperatur, infeksjonsprøver og kreatinin.
Hun er bankøm over venstre flanke.
Temp 38,5, U-stix viser 3+ på blod, CRP 50, LPK 14 og
kreatinin 150

PART 2

You have examined the patient and examined the urine,
controlled temperature, infection parameters and
creatinine.
She has pain over her left side.
Temp 38,5, urine show 3+ for blood, CRP 50, LPK 14 and
creatinine 150

Radiologisk utredning av mann, 60 år, med blod i
urinen/hematuri (IID)
Forfatter
Navn
Institutt Undervisningsenhet E-post
Telefon
Arve Jørgensen
ISB
Bildediagnostikk
Arve.jørgensen@ntnu.no
Eksaminatorer
Navn
Institutt Undervisningsenhet E-post
Telefon
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
Tidligere frisk mann på 60 år. Bruker ingen medisiner. En dag tisser han rødt ned i doen og får påvist
blod i urinen hos sin fastlege. Ved kontroll av urinen noen uker senere har han fortsatt blod i urinen.
Han har ingen symptomer for øvrig.
Hva er de viktigste hovedårsakene til hematuri?
Denne stasjonen har ikke standardisert pasient. Eksaminator vil veilede deg gjennom oppgaven.
Vent på gangen til du hører startsignalet.
English version
Radiology
A previously healthy 60-year-old man who does not use any medication. One day he notices red urine
and his doctor finds blood in his urine. On a check-up, a few weeks later, the patient still has blood in
the urine. No relevant symptoms.
What are the most important main causes of haematuria?
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

Aktuelle sykehistorie

Detaljert instruksjon til eksaminator

Hovedårsaker til hematuri?

Spør
«Hva er de viktigste hovedårsaker til hematuri?»
”What are the most important main causes of haematuria?”

Utredes med bildediagnostikk?

Valg av bildemodalitet

Valg av CT-protokoll

Tolkning av CT av nyrer

«God»: 1. Uretersten 2. Inflammasjon/infeksjon 3. Malignitet/tumor (2
poeng)
«Tilfredsstillende»: 2 av 3 riktige (1 poeng)
«Ikke tilfredsstillende»: 1 eller 0 riktige (0 poeng)
Si til studenten
«Bør denne pasienten utredes med bildediagnostikk»
”Should this patient be investigated/examined with radiological
imaging?”
«God»: Ja, uten tvil (2 poeng)
«Tilfredsstillende»: Ja, men usikker (1 poeng)
«Ikke tilfredsstillende»: Nei (0 poeng)
Si til studenten
«Du velger å henvise pasienten til en urolog. Urologen ønsker å
utrede dette ved hjelp av bildediagnostikk. Hvilken bildemodalitet er
førstevalg?»
”You choose to refer the patient to a urologist. The urologist wants to
investigate this with radiological imaging. Which imaging modality is
the first choice?”
«God»: CT (2 poeng)
«Tilfredsstillende»: UL (1 poeng)
«Ikke tilfredsstillende»: Andre bildemodaliteter (0 poeng)
Si til studenten
«Urologen valgte å henvise til en 3-fase CT-undersøkelse. Hvilke
kontrastfaser består en 3-fase hematuriutredning av?»
”The urologist referred the patient to a 3-phase CT-scan. Which
contrast phases are there in a 3-phase haematuria investigation?”
«God»: 1. Prekontrast (uten kontrast)
2. Nefrogramfase/parenchymfase/venefase
3. Senfase/ekskresjonsfase/utskillelsesfase (2 poeng)
«Tilfredsstillende»: 2 av de 3 over (1 poeng)
«Ikke tilfredsstillende»: 1 eller ingen riktige (0 poeng)
Si til studenten
«Her ser du noen bilder fra CT-undersøkelsen som ble gjort på denne
pasienten»
”Here you see some images from the CT-scan done on this patient”
Spør «Ser du noe patologi som kan forklare pasientens hematuri? Evt.
hvilken patologi ser du?
”Do you see any pathology that explains the patient´s haematuria?
What pathological findings do you see?”

Cyste vs. tumor

PET-CT, indikasjon

«God»: Tumor/ekspansjon i venstre nyre (2 poeng)
«Tilfredsstillende»: Er usikker, men tror det er en tumor/oppfylning i
venstrenyret (1 poeng)
«Ikke tilfredsstillende»: Svarer noe annet eller ser ikke noe patologi.
Abdominalt aortaaneurisme er ikke relevant (0 poeng)
Spør
«Hvordan kan man ved CT avgjøre om dette er en benign cyste eller
en solid tumor?”
”How could you determine from the CT-images if this is a benign cyst
or a solid tumour?”
«God»: Sammenligne tetthet i prekontrast med tetthet i venefase
(vurdere kontrastopptak i tumor) (2 poeng)
«Tilfredsstillende»: Sammenligne bilder før og etter kontrast, men forklarer
ikke hvordan/hvorfor (1 poeng)
«Ikke tilfredsstillende»: Svarer noe annet, eller vet ikke (0 poeng)
Spør

«Hos en pasient med sannsynlig nyrecellecancer hvor man vil
utelukke metastaser, vurderer man å gjøre en PET-CT. Hvilke
forutsetninger må være oppfylt for at PET-CT skal være en egnet
undersøkelse?»
”If you want to exclude metastases in a patient with probable renal
cell carcinoma a PET-CT is commonly considered. Which
assumptions must be fulfilled for the PET-CT to be a suitable
examination?”
«God»: 1. Må ha en tilgjengelig tracer som tas opp i tumorvev og
metastaser. 2. Lesjoner må minst være 5 mm (2 poeng)
«Tilfredsstillende»: Svarer riktig på 1 av 2 (1 poeng)
«Ikke tilfredsstillende»: Ingen riktig (0 poeng)

Strukturert skåringskjema
HOLD TIDEN!

God

Tilfredsstillende

Ikke tilfredsstillende
eller ikke utført

Good

Satisfactory

Not satisfactory or not
done

Aktuelle sykehistorie
Hovedårsaker til hematuri?
1. Uretersten
2. Inflammasjon/infeksjon
3. Malignitet/tumor
Utredes med bildediagnostikk?
Ja
Valg av bildemodalitet
CT
Valg av CT-protokoll
1. Prekontrast/uten kontrast
2. Nefrogramfase/parenchymfase/venefase
3. Senfase/ekskresjonsfase/utskillelsesfase
Tolkning av CT av nyrer
Tumor/ekspansjon
Cyste vs. tumor
Sammenligne tetthet i prekontrast med
tetthet i venefase (vurdere kontrastopptak)
PET-CT, indikasjon
1. Må ha en tilgjengelig tracer som tas opp
i tumorvev og metastaser
2. Lesjoner må minst være 5 mm

Engelsk versjon av skåringsskjema

Presenting complaint
Main causes of haematuria?
1. Ureteric stone/calculus
2. Inflammation/infection
3. Malignancy/tumour
Examine with radiological imaging?
Yes
Choice of imaging modality
CT
Choice of CT protocol
1. Pre-contrast/no contrast
2. Nephrogram phase (?)/parenchymal
phase/venous phase
3. Late phase/excretion phase/?
Interpretation of CT of the kidneys
Tumour/growth/expansion
Cyst vs tumour
Compare the density in the pre-contrast
series with the density of the venous phase
series (assess uptake of contrast medium)
PET-CT, indication:
1. Must have an available tracer which
is taken up in tumour tissue and
metastases

2. Lesions must be over 5 mm in size
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: Anamnese, feber hos hjemvendt turist
Forfatter
Navn
Institutt
Undervisningsenhet E-post
Telefon
Jan Kristian
IKM
Infeksjon
jan.k.damas@ntnu.no
Damås
Eksaminatorer
Navn
Institutt
Undervisningsenhet E-post
Telefon
Pasienter
Navn
Adresse
Telefon
E-post
Ung mann
Læringsmål
Semester IID
 Studenten skal kunne beskrive de mest typiske kliniske trekk ved de viktigste tropesykdommer og
gjøre rede for deres betydning som importsykdom i Norge
 Studenten skal kunne gjennomføre målrettet klinisk intervju og forta adekvat klinisk undersøkelse
av pasient med mistenkt infeksjonssykdom, stille tentativ diagnose og foreslå eventuelt videre
undersøkelse
Tidsbruk:
Stasjon
Varselklokke etter
Forflytning/Sensur
Totalt
8 minutter 7 minutter
2 minutter
10 minutter

Instruksjon til student/oppgavetekst til dør
Infeksjonssykdommer
David Johansen/Sunniva Johansen er en 24 år gammel student som nylig har vært på reise i
Tanzania og Kenya. Han/hun kommer i dag til ditt fastlegekontor med redusert allmenntilstand og høy
feber som har vart i noen dager.
Gå inn og ta opp en målrettet anamnese med tanke på årsak til redusert allmenntilstand og feber.
Når du er ferdig med anamnesen, eller senest når det er ett minutt igjen, gi din tentative diagnose til
eksaminator og skisser kort den umiddelbare videre håndteringen av denne pasienten.
Eksaminatoren varsler deg først når det er to minutter igjen av tiden og så når det er ett minutt igjen av
tiden.
Vent i gangen til du hører startsignalet.
Pasienten på denne stasjonen spilles av en standardisert pasient/frivillig.
English version
David Johansen/Sunniva Johansen is a 24-year-old student who recently came back from travelling in
Tanzania and Kenya. He/she comes to your general practitioner´s office today complaining of an
impaired general condition and a high fever lasting for a few days.
Take a focused history concentrating on the cause of the presenting complaints.
When you have finished the history taking, or at the latest when there is 1 minute left, give your
tentative diagnosis to the examiner and outline briefly the immediate management of this patient.
The examiner will alert you when there is 2 minutes left and then when there is 1 minute left of the
time.
Wait in the hallway until you hear the start signal.

The patient is played by a standardised patient/volunteer.

Instruks til eksaminator
Oppgaven er ment å teste studentens evne til å ta opp en målrettet sykehistorie hos en hjemvendt
turist med feber.
Malaria er den mest sannsynlige diagnosen, men tyfoidfeber (etter inntak av urent vann eller
kontaminert mat), Denguefeber (etter myggstikk i byer eller urbane strøk på dagtid), rickettsiose
(flåttbitt på safari) og Katayamafeber/akutt Schistosomiasis (etter bading i ferskvann) er de mest
aktuelle differensialdiagnoser.
Det viktigste i anamnesen er å identifisere risikoen for malaria og legge inn pasienten på sykehus for
videre diagnostikk og behandling. Risikoen for malaria identifiserer gjennom reise til Afrika, historie om
flere myggstikk i bushen og manglende malariaprofylakse samt typisk feber som er innenfor
inkubasjonstiden på 2-3 uker.
Tyfoidfeber er mindre sannsynlig da pasienten tok vaksine før han reiste og at han ikke har drukket
urent vann. Dessuten var all maten han spiste gjennomstekt.
Denguefeber er mindre sannsynlig da pasienten ikke har vært i urbane strøk eller blitt bitt av mygg på
dagtid. Fravær av utslett, muskel- og leddsmerter og retroorbitale smerter minsker også
sannsynligheten.
Rickettsiose er mindre sannsynlig da han ikke husker å ha blitt bitt av flått og ikke har eschar (typisk
bittmerke for flått) som tegn på dette.
Katayamafeber er lite trolig da han ikke har badet i ferskvann.
Du må forsikre deg om at studentnavn stemmer med det du har på skjermen. Studenten er instruert til
å vise ID til deg. Som eksaminator skal du ikke gi noen hint, kun krysse av på skåringsskjema. Følg
godt med og hold tiden. Du skal ikke komme med tilleggsspørsmål annet enn det som er bestemt på
forhånd. Du skal oppføre deg likt overfor alle studentene.
Når det er 2 minutter igjen varsle studenten om dette. Det er en klokke på skjermen din som teller
nedover fra 8 minutter.
Når det er 1 minutt igjen må du varsle studenten om dette, og gå rett videre til tilleggsspørsmålet om
tentativ diagnose og håndtering.
Dersom studenten varsler før disse tidspunktene at han/hun er ferdig med å ta anamnese, gå direkte
videre til tilleggsspørsmålet.
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.

Instruks til standardisert pasient
Tidligere sykdommer: tidligere frisk, bruker ingen faste medisiner. Du studerer jus ved NTNU. Du er
enslig og bor i din egen leilighet i Trondheim. Du er 24 år gammel og heter David Johansen/Sunniva
Johansen.
Du har vært på reise i Tanzania og Kenya i 3 uker, først 2 uker på safari i Tanzania og deretter 1 uke
på badehotell på kysten av Kenya.
Du fikk feber 5 dager etter hjemkomst. Du har vært i dårlig form, men har ikke hatt symptomer fra
lunger eller mage. Du har ikke hatt diare eller vært forstoppet. Du har ikke hatt utslett eller kjent noen
hovne lymfeknuter. Du har ikke hatt smerter bak øynene eller sterke muskel- eller leddsmerter.

Under reisen har du ikke vært i noen store byer eller urbaniserte områder. På safari satt du mye ute
om kveldene i kortermete skjorter og fikk flere myggstikk. Myggnettet du brukte om natten hadde
mange hull. Du ble ikke bitt av andre insekter som flått, edderkopper eller fluer.
Du har ikke drukket urent vann og all maten du spiste var gjennomstekt. Du hadde ikke ubeskyttet sex
på turen. Du har ikke badet i ferskvann.
Du tok vaksine mot tyfoidfeber (Vivotif) 3 uker før du dro. Du brukte malariaprofylakse (Malarone, 1
tablett daglig) fra 2 dager før reisen og den første uken på tur, men så mistet du tablettene dine under
safarien.
Dersom studenten spør om noe du ikke kan svare på:
Svar ”vet ikke”.
Eventuelt bruk dine egne personlige data – slik som foreldre/søsken osv (studentene kan komme til å
spørre om ting vi ikke har oversikt over).
Dersom studenten spør om noe du blir usikker på eller kommer med mange spørsmål på rad som du
må si ”vet ikke” til, kan du gå ut av rollen og henvende deg til eksaminator. Snakk med eksaminatoren
litt på forhånd om dette.

Utstyrsliste: Ikke noe utover standardoppsett som legekonsultasjon.

Poengskjema/skåringsskjema
God

Tilfredsstillende

Ikke utført eller ikke
tilfredsstillende

Innledning
Hilser på pasienten og introduserer seg selv
Åpner med åpent spørsmål
Feber
Karakter (kontinuerlig, periodisk)
Varighet
Assosierte symptomer
Luftveier (hoste dyspne)
Mage/diare
Utslett/hovne lymfeknuter
Reisen
Reisedestinasjoner, lengde på opphold
Oppholdssted (by eller bush/safari)
Insektbitt (mygg, flått, fluer)
Mat (drukket urent vann, spist salat etc.)
Badet i ferskvann
Reiseprofylakse
Malariaprofylakse
Vaksiner (spesielt mot tyfoidfeber)
Når det er 2 minutter igjen (6 minutter har gått) si : ”Det er 2 minutter igjen”.
Når det er 1 minutt igjen sier du: ”Hvilken diagnose mistenker du ut fra anamnesen og hva vil du gjøre
videre som fastlege”?
(Hvis studenten er ferdig før disse tidspunktene med anamnesen, kan dere gå direkte til
tilleggsspørsmålet)
For å få ”god” må
Ingen relevante forslag til
Tentativ diagnose: malaria
malaria nevnes
med en gang

diagnose

Legge inn pasienten på sykehus med
mistanke om malaria
Global skår
Utmerket

God bestått

Bestått

Grenseland

Stryk

Kommentar til student

English version of score sheet
Good
Introduction
Greets the patient and introduces him-/herself
Starts with an open question
Fever
Character (continuous, periodic)
Duration

Satisfactory

Not satisfactory,
not done

Associated symptoms
Airways (cough/dyspnoea)
GI tract/diarrhoea
Skin rash/swollen lymph nodes
Travels
Destinations, duration of stay
Stayed in city or bush/safari
Insect bites (mosquitos, ticks, flies)
Food (contaminated water, ate salad etc.)
Bathing in fresh water
Prophylaxis
Malaria prophylaxis
Vaccines (especially against typhoid fever)
When there is 2 minutes left (6 minutes passed) you say: ”There is 2 minutes left”
When there is 1 minute left, you ask: ”Which diagnosis do you suspect from the patient´s history and
what do you want to do now as a general practitioner?”
(If the student finishes the history taking before it is 1 minute left, go straight to the supplemental
questions)
Good: Malaria is
No relevant suggestions
Tentative diagnosis: malaria
mentioned
immediately

Admit the patient to hospital because of
suspicion of malaria

Endokrinologi: Cushings syndrom og osteoporose IID
Forfatter
Navn
Unni Syversen
Marie Thoresen
Eksaminatorer
Navn

Institutt
IKM
Prosjektleder
OSKE

Undervisningsenhet
Endokrinologi

E-post
Unni.syversen@ntnu.no

Telefon

Institutt

Undervisningsenhet

E-post

Telefon

Standardiserte pasienter
Ingen
Læringsmål
8. Sykdommer i hormonproduserende organer
8.1.1

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 mann på 48 år oppsøker fastlegen sin fordi han har merket strekkmerker på magen. Han har også
lagt merke til at han har gått opp i vekt og at kiloene har lagt seg mest rundt magen.
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 48-year-old man sees his general practitioner because he has noticed stretch marks on his
abdomen. He has also noticed that he has gained weight lately and he feels like the abdominal
circumference has increased.
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 Cushings syndrom, skissere
utredning og mulig behandling. Osteoporose er en komplikasjon ved Cushings syndrom og vil også bli
diskutert med studenten.
Det skal vises 2 bilder underveis. Bilde 1 er et sidebilde av en mann med sentral adipositas og
abdominale striae. Bilde 2 er et røntgenbilde av en kompresjonsfraktur i lumbalcolumna.
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
Osteoporose som komplikasjon
Når studenten kommer inn i rommet og har vist frem ID, så legger starter eksaminator
skåringsskjemaet i OMIS og legger frem bilde 1.
Eksaminator viser bilde 1 og sier:
”Her er et bilde av pasienten som du fikk beskrevet i oppgaveteksten. Hvilken tentativ
diagnose vil du stille og hvorfor?”
”Here is a photo of the patient you read about in the scenario. What is the tentative diagnosis
of the patient, and why?”
- Cushings syndrom
- Hvorfor: Vektøkning, abdominale striae
Hvis studenten kommer med feil diagnose, så sier eksaminator: ”Er du sikker?” Og så, hvis fortsatt feil
diagnose, sier eksaminator: ”Dette er Cushings syndrom og det er det vi skal snakke om videre”. Dette
for å unngå følgefeil.
”Are you sure?” ”This is Cushing´s syndrome and we will continue to talk about Cushing´s”
”Hvilke andre kliniske symptomer og funn vil underbygge denne diagnosen?”
”Which other clinical symptoms and signs will substantiate your tentative diagnosis?”
- Sykehistorie: Endret utseende, ansikt. Hudblødninger, tynn hud. Tynne ekstremiteter.
Muskelsvakhet. Økt svetting. Potensproblemer. Ved stor hypofysetumor: synsfeltutfall,
symptomer på bortfall av andre hormonakser
- Funn: Tyrenakke/”buffalo hump”. Høyt blodtrykk. Abdominale striae, sentral adipositas.
Hudblødninger, tynn hud. Muskelatrofi i ekstremiteter. Høyt blodsukker.
”Hvilke årsaker til Cushings syndrom kjenner du til?”
”Which causes of Cushing´s syndrome do you know of?”
- Bruk av glukokortikoider i høye doser
- Hypofysetumor (Mb Cushing)
- Binyrebarkhyperplasi/-tumor

-

Ektopisk produksjon (SCLC, andre nevroendokrine tumores)

”Hvilke blodprøver vil du bestille for å stille diagnosen?”
”Which blood tests will you order to diagnose Cushing´s syndrome?”
- Blodprøver: s-Kortisol morgen og kveld (døgnvariasjon). ACTH. Enkel Dexametason
suppresjonstest. Spytt-Kortisol kveld (fritt kortisol). Måle kortisol i døgnurin.
- Elektrolytter: Hypernatremi, hypokalemi.
- Annen utredning: Blodsukkermåling. Blodtrykksmåling.
”Hvilken eller hvilke typer bildediagnostikk kan være aktuelt?”
”What or which radiological investigations might be ordered?”
- MR hypofyse (ACTH høy)
- CT/MR binyrer (ACTH lav/supprimert)
- (CT thorax/abdomen dersom leting etter ektopisk produksjon)
Eksaminator viser bilde 2 og sier:
”Her er et røntgenbilde av columna til pasienten. Hva ser du?
”Here is an x-ray of the patient´s vertebral column. What do you see?”
- Røntgenbilde av lumbalcolumna. Fraktur av virvel. Kompresjonsfraktur, i L2. (Nivå i
lumbalcolumna er ikke viktig)
”Hva er årsaken til dette hos denne pasienten og hvorfor?”
”What is the cause of this for this patient, and why?”
- Osteoporose som følge av kortisoloverskudd ved Cushings syndrom, glukokortikoidindusert
osteoporose.
- Hemmet osteoblastaktivitet, hemmer beinformasjon. Stimulerer beinresorpsjon. Hemmer
kjønnshormoner og veksthormon IGF-1, som gir negativ effekt på skjelett og hemmer
kalsiumopptak fra tarm. Gir muskelsvakhet og nedsatt balanse, økt risiko for fall (indirekte
effekter). Apoptose av osteocytter.
”Hva er førstevalgene i behandlingen av osteoporose hos denne pasienten og hos
osteoporosepasienter generelt?”
”What is the first choice treatments for osteoporosis for this patient and for osteoporosis
patients in general?”
- Kalsium- og vitamin D-tilskudd
- Bisfosfonater: Alendronat po, Zoledronsyre iv
”Kjenner du til noe medikament som øker beinformasjon?”
”Do you know a drug which increases the formation of bone?”
- Parathyroideahormonanalog, Forsteo/Teriparatide
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
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?”
Cushing syndrom
Alle andre forslag
Korrekt tentativ diagnose
Forklaring

Sentral adipositas
Abdominale striae

Bare én av tegnene

Ingen forslag

”Hvilke andre kliniske symptomer og funn vil underbygge denne diagnosen?”
Utfyllende oversikt
Noen relevante forslag, men
Kliniske symptomer ved Cushings

Ingen forslag

Kliniske funn/tegn ved Cushings

Ingen forslag

over symptomer
Utfyllende oversikt
over symptomer

”Hvilke årsaker til Cushings syndrom kjenner du til?”
Bruk av
Årsaker

ikke full oversikt
Noen relevante forslag, men
ikke full oversikt
Nevner kun hypofysetumor

glukokortikoider i høye
doser, hypofysetumor,
binyrebarkhyperplasi/tumor.

”Hvilke blodprøver vil du bestille for å stille diagnosen?”
Nevner både s-kortisol Nevner kun s-kortisol
Blodprøver
og ACTH.
Kan nevne andre
tester også, men de 2
første er viktigst

Nevner ikke
hypofysetumor eller ingen
relevante forslag

Nevner ikke s-kortisol,
eller ingen relevante
forslag

”Hvilken eller hvilke typer bildediagnostikk kan være aktuelt?”
Bildediagnostikk

MR hypofyse
CT/MR binyrer

Nevner kun en type
bildeundersøkelse

Ingen relevante forslag

Viser bilde 2.
”Her er et røntgenbilde av columna til pasienten. Hva ser du?
Kompresjonsfraktur i
Røntgenbilde: kompresjonsfraktur

Alle andre forslag

”Hva er årsaken til dette hos denne pasienten og hvorfor?”
Osteoporose
Årsak

Alle andre forslag

columna

Utfyllende forklaring
Mangelfull men relevant
Ingen, eller ikke relevant
Forklaring av sammenheng mellom
forklaring
forklaring
Cushings syndrom og osteoporose
”Hva er førstevalgene i behandlingen av osteoporose hos denne pasienten og hos
osteoporosepasienter generelt?”
Kalsium- og vit DNevner bare en av tingene
Ingen relevante forslag,
Førstevalg behandling
tilskudd
Bisfosfonat

eller ingen forslag

”Kjenner du til noe medikament som øker beinformasjon?”
Parathyroideahormon
Medikament beinformasjon

Alle andre forslag

analog,
Forsteo/Teriparatide

English version of score sheet:
Good 2p

Satisfactory 1p

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?”
Cushing´s syndrome
All other suggestions
Correct tentative diagnosis
Abdominal obesity
Only one relevant clinical
No relevant suggestions
Explanation
Striae

sign

”Which other clinical symptoms and signs will substantiate your tentative diagnosis?”

Clinical symptoms of Cushing´s
syndrome

Comprehensive
knowledge

Clinical signs of Cushing´s syndrome

Comprehensive
knowledge

Some relevant suggestions,
but not comprehensive
knowledge
Some relevant suggestions,
but not comprehensive
knowledge

”Which causes of Cushing´s syndrome do you know of?”
High dose
Mentions only pituitary
Causes of Cushing´s syndrome
glucocorticoids,
pituitary tumour,
adrenal hyperplasia or
tumour

No relevant suggestions

Fails to mention pituitary
tumour, or no relevant
suggestions

tumour

”Which blood tests will you order to diagnose Cushing´s syndrome?”
Mentions both sMentions only s-cortisol
Blood tests

Does not mention scortisol, or no relevant
suggestions

cortisol and ACTH.
Can mention other
tests as well, but the 2
first ones are most
important

”What or which radiological investigations might be ordered?”
MRI pituitary
Mentions only one type of
Imaging
CT/MRI adrenal
glands

No relevant suggestions

No relevant suggestions

imaging

Show photo 2.
”Here is an x-ray of the patient´s vertebral column. What do you see?”
Compression fracture
All other suggestions
X-ray: Vertebral compression
fracture
”What is the cause of this for this patient, and why?”
Osteoporosis
All other suggestions
Cause: Osteoporosis
Comprehensive
Partly
relevant
explanation
No explanation or not
Connection between Cushing´s
explanation
relevant
syndrome and osteoporosis
”What is the first choice treatments for osteoporosis for this patient and for osteoporosis patients in
general?”
Calcium and vitamin
Mentions only one relevant
No relevant suggestions,
First choice treatment
D-supplement
Bisphosphonates

treatment type

or no suggestions

”Do you know a drug which increases the formation of bone?”
Parathyroid hormone
Drug, increase bone formation

All other suggestions

analogue,
Forsteo/Teriparatide

Global skår
Utmerket

God bestått

Kommentar til student

Bestått

Grensetilfelle

Stryk

