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1
Alveolene er den mest distale delen av luftveiene. Hvilket utsagn er riktig?
A
B
C
D

Makrofagene frakter gass over alveoleveggen og er viktig for gassutvekslingen
Størstedelen av alveolenes overflate er kledd av flate type II-pneumocytter
I alveoleveggene er det rikelig med små kapillærer som sikrer god gassutveksling
Gassutvekslingen skjer mellom luftrommet i alveolene og lymfekar i alveoleveggen
000015da99ebd23292

2
Luftveiene er kledd av et spesialisert epitel som kalles respiratorisk epitel. Hvilket utsagn om
respiratorisk epitel er riktig?
A
B
C
D

Epitelet er et plateepitel med bevegelige cilier på overflaten av cellene
Epitelet er et flerradet sylinderepitel med desmosomer på overflaten.
Epitelet er et enradet sylinderepitel med spredte keratinocytter med cilier
Epitelet er et pseudoflerlaget sylinderepitel med spredte begerceller
000015da99ebd23292

3
Rotatorcuffen består av fire muskler - hvilke?
A
B
C
D

m. trapezius, m. subclavicularis, m. deltoideus og m. pectoralis minor
m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. subscapularis og m. teres minor
m. teres major, m. teres minor, m. infraspinatus og m. supraspinatus
m. deltoideus, m. brachialis, m. coracobrachialis og m. biceps
000015da99ebd23292

4
Bronkialtreet forgrener seg og grenene blir tynnere jo lenger distalt man kommer. Hvilket utsagn om
bronkialtreet er riktig?
A
B
C
D

Det er flere kjertler og cilierte celler i bronkiene enn i respiratoriske bronkioler
De terminale bronkiolene ligger distalt for de respiratoriske bronkiolene
Segmentale bronkier er hovedsakelig kledd av type I og type II pneumocytter
Det er rikelig med begerceller i terminale bronkioler og alveolære dukter
000015da99ebd23292

5
Hvilke strukturer passerer gjennom scalenusporten?
A
B
C
D

Arteria subclavia og plexus brachialis
Arteria poplitea og nervus tibialis
Arteria og nervus femoralis
Arteria obturatoria og nervus obturatorius
000015da99ebd23292

6
Ved skader og brudd på overarmen kan ulike nerver skades og muskler kan få affisert sin innervasjon.
Bildet her viser en såkalt "drophand" som følge av en slik skade.
Hvilken nerve er skadet ved "drophand"?
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A
B
C
D

N. musculocutaneus
N. ulnaris
N. medianus
N. radialis
000015da99ebd23292

7
Du befinner deg på laboratoriet en sen kveld i mai når du plutselig finner et histologisnitt på gulvet. Du
legger det under mikroskopet, og får dette bildet opp.
Hvor stammer sannsynligvis dette snittet fra?
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A
B
C
D

Øsofagus
Duodenum
Colon
Ventrikkelen
000015da99ebd23292

8
Hvor skjer lengdeveksten av en rørknokkel?
A

Periost.

B
C
D

Epifysen.
Diafysen.
Epifyseskiven.
000015da99ebd23292

9
Hvilken beskrivelse av disse anatomiske planene er korrekt?
A
B
C
D

Saggitalplanet framstiller primært hvordan strukturer forholder seg til hverandre i superior/inferior
retning og medial/lateral retning.
Frontalplanet framstiller primært hvordan strukturer forholder seg til hverandre i superior/inferior
retning og anterior/posterior retning.
Transversalplanet framstiller primært hvordan strukturer forholder seg til hverandre i superior/
inferior retning og anterior/posterior retning.
Coronalplanet framstiller primært hvordan strukturer forholder seg til hverandre i superior/
inferior retning og medial/lateral retning.
000015da99ebd23292
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10
Hvilken av følgende anatomiske strukturer ligger retro-peritonealt?
A
B
C
D

Magen og colon transversum
Milt og lever
Colon sigmoideum og appendix
Colon descendens og nyrene
000015da99ebd23292

11
Fra patella utgår to kraftige fibrøse bindevevsdrag som er festet til hhv. tuberositas tibiae og m.
quadriceps femoris. Hva er korrekte navn på disse to bindevevsstrukturene?
A
B
C
D

Tendo patellae og ligamentum m. quadriceps femoris.
Ligamentum patellae og ligamentum m. quadriceps femoris.
Tendo patellae og tendo m. quadriceps femoris.
Ligamentum patellae og tendo m. quadriceps femoris.
000015da99ebd23292

12
Du identifiserer to hudtumorer på en pasient (se bilde, pasient sett forfra) og ønsker å beskrive i en
henvisning hvordan disse to tumorene ligger i forhold til hverandre? Hvor er det korrekt å angi
at tumorene ligger i forhold til hverandre?
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A
B
C
D

Tumor 2 ligger kranialt og lateralt for tumor 1.
Tumor 2 ligger dorsalt og lateralt for tumor 1.
Tumor 2 ligger kranialt og distalt for tumor 1.
Tumor 2 ligger dorsalt og medialt for tumor 1.
000015da99ebd23292

13
På bildet ses et snitt fra tynntarmsslimhinne. Under epitelet og mellom kjertelstrukturene ses et
løsmasket bindevev med blant annet lymfocytter og plasmaceller - hva kalles det?

A
B
C
D

Submukosa
Muscularis mucosae
Basalmembranen
Lamina propria
000015da99ebd23292

14
Hvilken er den viktigste nerven til adduktorene på låret?
A
B
C
D

N. obturatorius
N. gluteus inferior
N. genitofemoralis
N. femoralis
000015da99ebd23292
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15
Hvilken rolle spiller acetylkolin ved muskelkontraksjonen?
A
B
C
D

Acetylkolin er en viktig energikilde for muskelkontraksjonen
Acetylkolin overfører signal fra nervecelle til muskelcelle over den motoriske endeplaten
Acetylkolin binder seg til troponin og endrer dette molekylets konformasjon
Acetylkolin hindrer at aktin og myosin binder seg til hverandre under muskelens relaksasjon
000015da99ebd23292

16
Dette er et skjematisk bilde av plexus brachialis, med fire ulike nivå angitt med store bokstaver, A - D.
Hvilken bokstav tilsvarer fasciculi?

A
B
C
D

A
B
C
D
000015da99ebd23292

17
Hvordan klassifiseres overflateepitelet i dette bildet av et mikroskopisk snitt?
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A
B
C
D

Flerradet sylinderepitel
Flerlaget sylinderepitel
Enlaget sylinderepitel
Tolaget sylinderepitel
000015da99ebd23292

18
Dette er et mikroskopisk bilde av et snitt fra tynntarm. Hva slags celler peker pila på?
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A
B
C
D

Sympatiske ganglieceller
Slimproduserende epitelceller
Parasympatiske ganglieceller
Nevroendokrine epitelceller
000015da99ebd23292

19
Dette er et skjematisk bilde av store vener i øvre del av kroppen. Hvilken vene peker pila på?

-8-

A
B
C
D

V. basilica
V. cephalica
V. brachialis
V. cubiti
000015da99ebd23292

20
Dette er et skjematisk bilde av et tverrsnitt av leggen. Hvilken av pilene peker på m. peroneus
(fibularis) longus?
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A
B
C
D

A
B
C
D
000015da99ebd23292

21
Hva viser bildet?
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A
B
C
D

Radius-fraktur
radius og ulna-fraktur
Ulna-fraktur
Normale skjelettstrukturer
000015da99ebd23292

22
En 75 år gammel dame falt på glattisen med påfølgende smerter fra høyre skulderområde. Det ble
derfor tatt røntgenbilde av henne.
Hva viser røntgenbildet?

-11-

A
B
C
D

Radiusfraktur
Scapulafraktur
Humerusfraktur
Claviculafraktur
000015da99ebd23292

23
Ved hvilke av modalitetene i Radiologi kan man ha nytte av å benytte et kontrastmiddel?
A
B
C
D

CT, Ultralyd og MR
Røntgen, CT, Ultralyd og MR
Røntgen, Ultralyd og MR
Røntgen, CT og MR
000015da99ebd23292

24
Hematopoietiske stamceller modnes (differensierer) til bla segmentkjernete nøytrofile granulocytter.
Hvilken egenskap avtar typisk i løpet av denne differensieringen?
A
B
C
D

Evne til å aktiveres av G-CSF
Evne til å lage hypokloritt
Evne til fagocytose
Evne til selvfornyelse
000015da99ebd23292

25
Hva er antitrombins viktigste effekter?
A
B
C
D

Hemmer trombin og FVIII
Hemmer trombin og vevsplasminogenaktivator
Hemmer trombin og Protein C/proteinS-komplekset slik at FV ikke fungerer
Hemmer trombin og FX
000015da99ebd23292
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26
Betegnelsen «ten-ase» brukes på enzymkomplekset som spalter FX til FXa. Hvilke komponenter
inngår i komplekset?
A
B
C
D

FXIa og FIXa
FVIIa og TF (vevsfaktor)
FVIIIa og FIXa
FIIa og FIa og Ca++
000015da99ebd23292

27
Fibrinolysen er en viktig motregulator til plasmakoagulasjonen. Hvordan aktiveres plasmin?
A
B
C
D

tPA (vevsplasminogenaktivator) spalter plasminogen
tPA (vevsplasminogenaktivator) spalter trombin som aktiverer fibrinolysen
Heparin spalter plasminogen
Trombin spalter plasminogen
000015da99ebd23292

28
Erytropoietin (EPO) er et kraftig stimulus for produksjon av erytrocytter. Hvordan reguleres
produksjonen av erytropoietin?
A
B
C

Hypokapni (lavt CO2 partialtrykk i blod) f.eks ved nedsatt lungefunksjon gir EPO-produksjon
Hypoksemi (lav O2 partialtrykk) stimulerer til EPO-produksjon i nyrene
Hyperkapni (høyt CO2 partialtrykk i blod) f.eks ved nedsatt lungefunksjon gir EPO-produksjon

D

Hypoksemi (lav O2 partialtrykk) stimulerer til EPO-produksjon i leveren
000015da99ebd23292

29
Retikulocytter er lett gjenkjennelige i blodutstryk ved spesialfarging. Hva er en retikulocytt?
A
B
C
D

Store blodplater som kjennetegnes ved nettingaktig cytoplasma
Gamle erytrocytter som milten vil fjerne snart
Unge erytrocytter som nettopp er kommet ut i perifert blod fra benmargen
En type granulocytter som kjennetegnes ved den netting-aktige kjernestrukturen
000015da99ebd23292

30
Helsesøster kontakter deg med bekymring for en gutt på 5 år. Han har vært utsatt for fysisk og
seksuelle overgrep, og har vokst opp med foreldre med rusproblemer. Han er nå flyttet i fosterhjem,
men har utfordrende atferd i barnehagen og i fosterhjemmet, i tillegg til at han sliter med søvn.
Hva er den beste begrunnelsen for at barnet har økt risiko for psykiske helseplager ?
A
B
C
D

Barnet har vokst opp i fosterhjem
Barnet har flere risikofaktorer samtidig
Barnet har vært utsatt for fysisk barnemishandling
Barnet har vært utsatt for seksuelle overgrep
000015da99ebd23292
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31
Du er lege ved helsestasjon og undersøker en gutt på 18 måneder som kommer i følge med moren
sin. Han har normale mål for høyde, vekt og hodeomkrets, og har vært lite syk. Du strever med å få
blikk-kontakt med ham. Han er ikke interessert i lekene du gir ham, han har ikke lært å gå, han bruker
lyder og ikke ord når han snakker, og mor synes det er vanskeligere å få kontakt med ham enn med de
andre barna hun har. For å kartlegge et barn, er det hensiktsmessig å ta utgangspunkt i en bio-psykososial forståelsesmodell.
Hvilken av faktorene under er mest dekkende for bekymringen knyttet til barnets utvikling i dette
tilfellet?
A
B
C
D

Bekymring knyttet til at barnet ikke bruker ord
Bekymring knyttet til mulig forsinkelse av flere funksjoner
Bekymring knyttet til at barnet ikke kan gå
Bekymring knyttet til barnets kontaktfunksjon
000015da99ebd23292

32
Helsesøster tar kontakt med deg som fastlege. Hun er bekymret for et barn på 5 år. Gutten har fortalt i
barnehagen at pappa slår mamma, og at han blir redd når han skal sove. Spørsmål: Er barnet utsatt
for omsorgssvikt?
A
B
C
D

Ja, fordi det å være vitne til vold innebærer å være utsatt for omsorgssvikt
Ja, fordi det er stor risiko for at barnet selv utsettes for fysisk vold når det er vold mellom
foreldrene
Nei, det kan man ikke vite fordi man har ikke opplysninger om foreldrenes omsorgsevne
Nei, fordi det å være vitne til vold regnes ikke som en form for omsorgssvikt
000015da99ebd23292

33
Du er lege ved helsestasjon og undersøker en gutt på 18 måneder som kommer i følge med moren
sin. Han har normale mål for høyde, vekt og hodeomkrets, og har vært lite syk. Du strever med å få
blikk-kontakt med ham. Han er ikke interessert i lekene du gir ham, han har ikke lært å gå, han bruker
lyder og ikke ord når han snakker. Mor synes det er vanskeligere å få kontakt med ham enn med de
andre barna sine.
Hvilket av alternativene under er best egnet for å beskrive bekymringsfulle, psykologiske faktorer i
dette tilfellet?
A
B
C
D

Barnets reduserte kontaktfunksjon
Mors manglende forståelse for barnet sitt
At barnet ikke vil leke under undersøkelsen
Barnet har ikke lært å gå
000015da99ebd23292

34
Konsentrasjonen av glukose er som oftest lavere i tarm enn i blodbanen.
Hva er da drivkraften bak opptak fra tarm?
A
B
C

Glukose tas opp fra tarm via GLUT2 og fraktes ut i blodbanen via insulin-regulert GLUT4.
Drivkraften er Na+K+ ATPasen som stimulerer sekresjon av insulin fra beta-cellene i pankreas.
Glukose tas opp fra tarmen mot sin konsentrasjonsgradient via GLUT2 i tarmepitel. Na+K+
ATPasen pumper så glukose inn i blodet gjennom en Na+ glukose symporter.
Glukose tas opp sammen med Na+ fra tarm (symport) og slippes ut i blodbanen via GLUT2.
Drivkraften er Na+K+ ATPasen som pumper Na+ ut igjen og opprettholder en elektrokjemisk
gradient over epitelcellemembran.
000015da99ebd23292
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35
Nils lider av en mitokondriesykdom. Hans kone er frisk. De har 3 barn, to gutter og en jente. Den ene
gutten og jenta har den samme sykdommen som Nils. Hva er det mest sannsynlige arvemønsteret for
sykdommen i denne familien?
A
B
C
D

X-bundet recessiv arv
Autosomal recessiv arv
Mitokondriell arv
Autosomal dominant arv
000015da99ebd23292

36
Brusk og bein er to typer bindevev som er karakterisert ved en del felles egenskaper. Hvilket av
utsagnene nedenfor beskriver en egenskap som faktisk er felles for de to vevstypene.
A
B
C
D

Brusk og bein omdannes hele livet i et samspill mellom kondroblaster og kondroklaster i bruskvev
og mellom osteoblaster og osteoklaster i bein.
Brusk og bein er levende vev som inneholder små blodkar som forsyner vevet med næringsstoff
og oksygen.
Brusk og bein inneholder kollagenfibre som gir strekkfasthet til vevet.
Brusk og bein inneholder små hulrom, såkalte lakuner, der det finnes celler. Cellene har kontakt
med naboceller via tynne utløpere fra lakunene.
000015da99ebd23292

37
Økt andel feil-segregeringer under meiose I korrelerer med økende maternell alder. Hva er den
viktigste grunnen til dette?
A
B
C
D

Chiasmataene løser seg opp med økende maternell alder
Det synaptonemale- komplekset dekondenserer med økende maternell alder
Rekombineringsnodulene løser seg opp med økende maternell alder
I eggcellene skjer mer rekombinering enn i spermceller, og dette øker med økende maternell
alder
000015da99ebd23292

38
Ureasyklus deltar i omsetningen av aminosyrer ved at den produserer urea.
Hva er inngangsporten/-e for de to nitrogenene i urea som blir dannet i ureasyklus?
A
B
C
D

Glutamat og ornitin
Glutamat og fri amoniakk/ammonium ion
Fri amoniakk/ammonium ion fra glutamat, og aspartat
Ornitin og alanin
000015da99ebd23292

39
Vi har 23 kromosompar, 22 autosomale kromosompar samt ett kjønnskromosompar. Homolog
rekombinering i meiose I er viktig for genetisk mangfold. Dette skjer i rekombineringsnoduler som
senere blir til chiasmataer, og antall chiasmataer er viktig for korrekt kromosomsegregering. Hvordan
reguleres riktig segregering av kjønnskromosomene?
A
B
C

Man har ingen utveksling av genetisk informasjon mellom X og Y kjønnkromosomene, men det
synaptoneale komplekset dannes og kromosomene separeres på samme måte som de
autosomale kromosomene
Det synaptoneale komplekset dannes mellom kjønnskromosomene X og Y og chiasmataer som
bidrar til rett segregering finner man i pseudo-autosomale regioner der det har skjedd
rekombinering
Det synaptoneale komplekset dannes mellom kjønnskromsomene X og Y og chiasmata dannes
mellom de lengste armene på kromosomene og bidrar til rett segregering
000015da99ebd23292
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40
Når det gjelder dannelse og omsetting av ketonlegemer, hvilke av de følgende setningene er korrekte?
A
B
C
D

β-hydroksybutyrat (BHB) er løselig og utskilles hovedsakelig gjennom lungene, og gir den
tradisjonelle ketogene ånden
Ved kronisk sult kan opptil 20 % av energien til hjernen komme fra β-hydroksybutyrat (BHB)
Acetoacetat (AcAc) kan omdannes til acetyl-CoA, og deretter brukes som energi i sitronsyresyklusen
Aceton kan omdannes tilbake til acetoacetat (AcAc) eller β-hydroksybutyrat (BHB)
000015da99ebd23292

41
I kroppen vår har vi haploide celler (kjønns-celler) og diploide celler (alle andre normale celler). Hva er
en polyploid celle?
A
B
C
D

En celle som har flere enn to kopier av ett eller flere kromosom
En celle som mangler ett eller flere kromosom
En celle som har flere enn 46 kromosomer
En celle som har flere enn to kopier av alle kromosom
000015da99ebd23292

42
Sulfunylurea hemmer den ATP-styrte K+ kanalen som er vist i figuren fra Lehninger.
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Hva skjer da i cella?
A
B
C
D

Vedvarende pumping av K+ ut av cella og senket insulinproduksjon
ATP styrt K+ kanal holdes åpen og sekresjon av insulin økes
Spenningsstyrt Ca2+ kanal lukkes og sekresjon av insulin senkes
Vedvarende Ca2+ transport inn i cella og sekresjon av insulin økes
000015da99ebd23292

43
Hard fysisk aktivetet kan gi økt nivå av AMP inni cellene.
Hvilken biokjemisk respons fører dette til for karbohydratmetabolismen?
A
B
C
D

Økt protein kinase A og stimulert syntese av glukose
Hemming av glykolyse og stimulert glukoneogenese
Økt nedbrytning av fettsyrer og glykogen
Økt glykogensyntese
000015da99ebd23292

44
Hvordan transporteres fett tatt opp fra tarmen til leveren?
HDL: high density lipoprotein
A
B
C
D

Som kylomikroner via lymfen og deretter med blodet
Som kylomikroner via blodet, deretter via lymfen
Som HDL via lymfen og deretter med blodet
Som HDL via blodet
000015da99ebd23292

45
Hvilken av disse typene lipoprotein inneholder størst andel triglyserid?
A
B
C
D

LDL (low density lipoprotein)
HDL (high density lipoprotein)
Kylomikron
VLDL (very low density lipoprotein)
000015da99ebd23292

46
For at en celle i en flercellet organisme skal gå i celledeling trengs signaler fra omverdenen.
Hvilke stoff i en celles omgivelse medierer slike signaler?
A
B
C
D

Vekst-faktorer
Cycliner
Sporstoffer
Cyclin-avhengige kinaser (Cdk)
000015da99ebd23292

47
I innholdsdeklarasjonen på pakningene til enkelte sukkertøy (tyggegummi, pastiller o.l.) som
inneholder søtningstoffet aspartam opplyses det at sukkertøyet inneholder en fenylalaninkilde.
Hva er formålet med denne opplysningen?
A
B
C
D

Fenylalanin er forløper for tyrosin som i forøket mengde kan blokkere enzymet tyrosin
dekarboksylase og dermed gi forhøyet mengde tyrosin i blodet (Føllings sykdom, fenylketonuri).
Opphopning av fenylalanin i blodet kan gi hjerneskade hos personer som mangler fenylalanin
aminotransferase (Føllings sykdom, fenylketonuri).
Opphopning av fenylalanin i blodet kan gi hjerneskade hos personer som mangler fenylalanin
hydroksylase (Føllings sykdom, fenylketonuri).
Økt inntak av fenylalanin fører etter hvert til fenylalaninbetinget hemming av enzymet fenylalin
hydroksylase (Føllings sykdom, fenylketonuri).
000015da99ebd23292
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48
En jente på 5 år er henvist til deg på medisinsk-genetisk poliklinikk etter at barneklinikken har fått
bekreftet diagnosen Turner syndrom ved standard kromosomundersøkelse, karyotype 45,X.
Hvilket typisk kjennetegn ved tilstanden får vanligvis leger til å tenke på denne diagnosen?
A
B
C
D

Økt lengdevekst (>97,5 persentilen sammenlignet med jevnaldrende) fra 3 års alder
Kortvoksthet (<2,5 persentilen sammenlignet med jevnaldrende)
Karakteristiske ansiktstrekk
Kombinasjonen av uvanlig store føtter og små hender
000015da99ebd23292

49
På hvilken organelle i eukaryote celler syntetiseres proteiner som skal brukes utenfor cellen?
A
B
C
D

Glatt endoplasmatisk retikulum (eng. smooth ER)
Golgiapparatet
Graunlert endoplasmatisk retikulum (også kalt kornet eller rutt endoplasmatisk retikulum, eng.
rough ER)
Lysosomene
000015da99ebd23292

50
En celle kan spise og drikke.
Hvilke prosesser er betegnende for disse funksjonene?
A
B
C

Fagocytose, endocytose, makropinocytose
Fagocytose, eksocytose, makropinocytose
Endocytose, eksocytose, makropinocytose
000015da99ebd23292

51
Ketoacidose er noe som kan ramme folk med diabetes.
Hvilke to ting motvirker denne tilstanden?
A
B
C
D

Hydrering og insulin
Insulin og karbohydratfri diett
Det er ikke mulig å reversere ketoacidose
Insulin og glukose gitt intravenøst
000015da99ebd23292

52
RNA-tråder kan danne komplekse tre-dimensjonale strukturer. Hvilke krefter bidrar til slike RNAstrukturer?
A
B
C
D

Svake gravitasjonskrefter mellom tyngre nukleotider
Interaksjoner mellom hydrofobe sidekjeder som søker inn mot sentrum av molekylet.
Baseparing mellom adskilte RNA-segmenter på samme RNA-molekyl gir løkkedannelse.
Fosforylering av nukleotider.
000015da99ebd23292

53
Cellesyklus inneholder flere sjekkpunkt. En celle som har fått signal fra omverdenen om at den skal
dele seg skal likevel ikke dele seg dersom det ved sjekkpunkt oppdages at DNA er skadet
(mutasjoner). Hvorfor?
A
B
C
D

Mutasjoner kan gi cellene endrede egenskaper som vil arves videre til alle datterceller, og som f.
eks kan gi kreftsykdom.
Skadet arvemateriale øker hydrogenbindinger mellom DNA-trådene slik at det blir umulig å
separere de når dattercellen kommer til S-fase.
Cellemembranen vil bli svakere dersom muterte proteiner er en del av den, som kan gi økt fare
for at cellen sprekker.
Mutasjoner kan akkumuleres over tid og gi et redusert immunforsvar.
000015da99ebd23292
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54
Legemidler av gruppen bisfosfonater kan gis til kvinner som har fått påvist osteoporose (redusert
beintetthet) etter menopausen. Bisfosfonatene reduserer nedbrytningen av skjelettet. Gitt kunnskap du
har om remodellering av bein, hvilket av utsagnene nedenfor gir mest sannsynlig den beste
beskrivelsen av virkemåten til bisfosfonater?
A
B
C
D

Bisfosfonater stimulerer aktiviteten til ostoblaster.
Bisfosfonater stimulerer aktiviteten til ostoklaster.
Bisfosfonater hemmer aktiviteten til ostoblaster.
Bisfosfonater hemmer aktiviteten til ostoklaster.
000015da99ebd23292

55
Steroidhormoner virker ofte først etter timer og dager.
Hvorfor?
A
B
C
D

Steroidhormonene må modifiseres enzymatisk før de kan virke
Reseptorene til steroidhormonene virker som transkripsjonsfaktorer
Transport av steroidhormonene til mitokondriene tar tid
Steroidhormonene har lav affinitet for sin reseptor
000015da99ebd23292

56
Hvor mange kromosomer skal befinne seg midtveis mellom de to polene (ekvatorialplanet) under
cellesyklus i mitosens metafase hos mennesker?
A
B
C
D

92
Varierer fra celledeling til celledeling
46
23
000015da99ebd23292

57
Ved nedbryting av glukose til pyruvat dannes det to reduserte NADH molekyler for hvert
glukosemolekyl som blir metabolisert. NADH dannet i glykolysen er elektronbærere som må frakte
elektronene inn i mitokondriematriks for at oksydativ fosforylering skal danne ATP. Hvordan kan disse
to NADH molekylene bidra til dannelse av ulike mengder energi i form av ATP?
A
B
C
D

To elektroner fra NADH kan overføres til FADH2 via den såkalte "glycerol-fosfat shuttle" som så
transportere elektronene videre inn i kompleks II i elektrontransportkjeden.
NADH i cytoplasma kan regenereres i mitokondriematriks via den såkalte "malat-aspartat shuttle".
Elektronene i NADH transporteres inn i kompleks I i elektrontransportkjeden.
Det vil dannes et ulikt antall ATP-molekyler for hvert NADH-molekyl avhengig av måten
elektronene på NADH-molekylene fraktes inn i mitokondriematriks.
000015da99ebd23292

58
Ved epidermolysis bullosa simplex er huden svært sårbar for mekanisk skade, og selv et lite press mot
huden kan gi blemmer og sår. Den underliggende årsaken til dette er lokalisert i cytoskjelettet.
Hvilken del av cytoskjelettet vil i dette tilfellet være affisert?
A
B
C
D

Mikrofilamenter
Intermediære filamenter
Aktinfilamenter
Mikrotubuli
000015da99ebd23292
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59
Energi kan ikke skapes eller gå til grunne. Hvordan kan celler gjøre bruk av den kjemiske energien i
glukose?
A
B
C
D

Cellene omgjør den kjemiske energien som ligger i bindingene mellom atomene i glukose ved at
elektronene som danner disse bindingene i hovedsak inngår i den energirike forbindelsen ATP.
Celler omgjør den kjemiske energien i som ligger i bindingene mellom atomene i glukose ved at
elektronene som danner disse bindingene brukes til å danne den energirike forbindelen ATP.
Cellene omgjør den kjemiske energien som ligger i bindingene mellom atomene i glukose ved at
atomene som inngår i glukose disse bindingene i hovedsak inngår i den energirike forbindelsen
ATP.
Cellene omgjør den kjemiske energien som ligger i bindingene mellom atomene i glukose ved at
elektronene som danner disse bindingene i hovedsak inngår i de energirike forbindelsene NADH
og FADH2.
000015da99ebd23292

60
En forutsenting for at sitronsyresyklus ikke stopper opp er at cellene har nok oksaleddiksyre slik at
denne sammen med acetyl-CoA kan danne sitronsyre. Hvordan kan mengden oksaleddiksyre i
mitokondriematrix økes gitt at det er en konstant hastighet på sitronsyresyklus?
A
B
C
D

Oksaloeddiksyre kan dannes fra fosfofenolpyruvat i en anaplerotisk reaksjon.
En anaplerotisk reaksjon kan øke mengden malat (eplesyre) i mitokondriematriks.
Mengden malat (eplesyre) kan økes gjennom hurtigere omdanning av fumarsyre.
Celler som bruker mye energi (ATP) kan øke antallet og størrelsen på mitokondriene.
000015da99ebd23292

61
Hvorfor er derivater av B-vitaminer essensielle for at cellene effektivt kan danne ATP ved Krebs-syklus
og oksidativ fosforylering?
A
B
C
D

Derivater av B-vitaminer inngår som prostetiske grupper i flere enzymer som er nødvendige for at
Krebssyklus og oksidativ fosforylering skal finne sted.
Derivater av B-vitaminer er viktige elektronbærere, kofaktorer og inngår som prostetiske grupper i
flere enzymer som er nødvendige for at Krebssyklus og oksidativ fosforylering skal finne sted.
Derivater av B-vitaminer er viktige som prostetiske grupper i pyuruvat kinase komplekset som er
nødvendig for at Krebssyklus og oksidativ fosforylering skal finne sted.
Derivater av B-vitaminer er viktige i dannelsen av elektronbærere som er nødvendige for at
Krebssyklus og oksidativ fosforylering skal finne sted.
000015da99ebd23292

62
Fordi kodon i DNA består av grupper av tre og tre baser kan insersjon (innsetting) av ekstra baser føre
til endret "leseramme" i et gen (leserammeforskyvning). Hva er en hyppig konsekvens av denne typen
mutasjon?
A
B
C
D

Økt transkripsjon
Redusert translasjon
Avkortet polypeptid
Lengre polypeptid
000015da99ebd23292

63
Bildet nedenfor viser ER i en celle isolert fra bukspyttkjertelen. Hva kjennetegner ER i denne cellen?
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A
B
C
D

Mye granulert (ru) ER og dermed mye proteinsyntese
Mye glatt ER og dermed mye proteinsyntese
Mye glatt ER og dermed mye lipidsyntese
Mye granulert (ru) ER og dermed mye lipidsyntese
000015da99ebd23292

64
Et nybakt foreldrepar har akkurat fått vite at deres sønn har Patau syndrom.
Hvilken kromosomfeil skyldes denne tilstanden?
A
B
C
D

Trisomi 18
Trisomi 21
Trisomi 13
Monosomi X
000015da99ebd23292

65
En 25 år gammel kvinne bestemmer seg for å oppsøke fastlegen etter å ha vært plaget av tretthet,
utmattelse, hjertebank og svimmelhet over en lenger periode. I tillegg er kvinnen blek. Videre forteller
kvinnen at hun gikk over til et vegansk kosthold da hun var 19 år gammel. Pasienten har ikke benyttet
seg av kosttilskudd, da hun har lest på nett at et vegansk kosthold skal kunne dekke alle
ernæringsbehov - hun har jo tross alt vært veganer i hele 6 år uten å ha merket noen plager, påpeker
hun. Legen mistenker likevel at pasientens plager skyldes kostholdet. Fastlegen påviser at hun har
anemi, og tror det sannsynligvis har sammenheng med kosten.
Hvilket av følgende vitaminer mangler kvinnen?
A
B
C
D

Vitamin B1 mangel.
Vitamin K mangel.
Vitamin C mangel.
Vitamin B12 mangel.
000015da99ebd23292

66
Under nedbrytingen av fettsyrer ved beta-oksidasjon spaltes det i hver syklus av en tokarbon-enhet
knyttet til CoA. Hva kalles denne tokarbon-enheten?
A
B
C
D

Acyl-CoA
Acetoacetyl-CoA
Acetat-CoA
Acetyl-CoA
000015da99ebd23292
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67
En mitotisk celle er beskrevet å befinne seg i telofasen. Hvilke av de følgende fenomenene vil kunne
observeres i denne cellen?
A
B
C
D

Søsterkromatider beveger seg mot hver av cellepolene
Dissosiasjon av det mitotiske spindelapparatet og redannelse av kjernemembran
Kromatinet oppløser seg og blir diffust
Høy grad av RNA og proteinsyntese
000015da99ebd23292

68
Levetiden til ulike proteiner varierer svært i cellen. Hvilket av de følgende vil være mest karakteristisk
for kortlivede proteiner?
A
B
C
D

De inneholder en N-terminal serin og brytes raskt ned i lysosomer
De inneholder spesielle aminosyresekvenser som blir gjenkjent og spaltet av cellulære caspaser
De merkes med ubiquitin og degraderes i proteasomer
De tas opp og degraderes i autofagosomer
000015da99ebd23292

69
En 23 år gammel kvinne har smerter i høyre skulder og problemer med å løfte armen. Du undersøker
henne og finner nedsatt passiv og aktiv bevegelighet i skuldra, spesielt ved rotasjoner og abduksjon.
Hun har normal isometrisk test ved alle bevegelsesutslag.
I hvilken struktur sitter mest sannsynlig problemet?
A
B
C
D

Nerve
Sene
Leddkapsel
Muskel
000015da99ebd23292

70
Hva kaller vi den etikken hvor utrykkene «autonomi», «ikke skade», «velgjørenhet» og «rettferdighet
» står sentralt?
A
B
C
D

Utilitarisme
Dydsetikk
Pliktetikk
De fire prinsippers etikk
000015da99ebd23292

71
Helsinki-deklarasjonen reknes som et viktig dokument for forskningsetikken i klinisk forskning. Hvilken
av setningene under kan regnes som hovedbudskapet i denne deklarasjonen?
A
B
C
D

Forskningens interesser må aldri settes foran hensynet til deltakernes interesser og rettigheter
Forsknings- og samfunnsinteresser har en naturlig forrang fremfor individuelle interesser
Pasienter i klinisk forskning utnyttes som rene midler dersom de ikke har behandlingsmessig
nytte av forskningsdeltakelsen
Deltakere i klinisk forskning må aldri utsettes for risiko for å tjene forskningens interesser
000015da99ebd23292
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72
Dersom legen av medisinsk faglige grunner mener at det er riktig å trekke tilbake/holde tilbake
livsforlengende behandling, og pasienten da dør av sin grunnlidelse - hva slags uttrykk mener man i
den norske helsetjenesten i dag er det mest relevante uttrykket å bruke om denne
behandlingsbeslutningen?
A
B
C
D

Passiv dødshjelp
Legeassistert selvmord
Begrensning av livsforlengende behandling
Underbehandling
000015da99ebd23292

73
Hovedregelen for pasientbehandling er at pasienten samtykker til helsehjelpen. Men hvilket formkrav til
samtykket praktiseres i de fleste dagligdagse situasjoner i helsetjenesten?
A
B
C
D

Bredt samtykke
Dynamisk samtykke
Stilltiende samtykke
Skriftlig samtykke
000015da99ebd23292

74
Det snakkes mye om verdier i medisinen og i helsetjenesten. Hva menes egentlig med «verdi» i denne
sammenheng?
A
B
C
D

Summen av eiendom, utstyr og ressurser
Noe som er kostbart
Det folk liker og setter pris på
Det folk vurderer som viktig og høyverdig å sette pris på
000015da99ebd23292

75
Leger skal snakke sant til pasientene. Men hvor mye informasjon behøver legen å gi?
A
B
C
D

Pasienten skal ha den informasjon som er nødvendig for å få innsikt i sin helsetilstand og
innholdet i helsehjelpen. Pasienten skal også informeres om mulige risikoer og bivirkninger.
Pasienten skal ha den informasjon som han eller hun etterspør. Ønsker pasienten ingen
informasjon, så skal ønsket respekteres.
Pasienten skal ha den informasjon som er nødvendig for å motta helsehjelpen. Mer omfattende
informasjon bør gis til pårørende.
Pasienten skal ha den informasjon som er helsebringende. Pasienten skal ikke informeres om
mulige risikoer og bivirkninger.
000015da99ebd23292

76
Hva betyr det at en pasient har «samtykkekompetanse»?
A
B

Pasienten har bestått IQ-testen som definerer samtykkekompetanse
Pasienten kan skille mellom gode og dårlige valg, veie mellom dem og lande på de gode valgene.

C
D

Pasienten kan svare tydelig ja eller nei når legen stiller spørsmål om behandlingsvalg
Pasienten kan gjøre valg, forstå informasjon som gis og alternative valgmuligheter
000015da99ebd23292
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77
Sigarettrøyking er en viktig risikofaktor for død av flere ulike sykdommer. Man kan som regel ikke
identifisere årsaken til ett enkelt sykdomstilfelle. Man kan likevel anslå hvor stor andel av
sykdomstilfeller som skyldes ulike årsaker. I denne beregningen tar man hensyn til både forekomsten
av risikofaktoren og den relative risikoen for sykdom hos dem som har sammenlignet med dem som
ikke har den aktuelle risikofaktoren. Det er særlig to sykdommer hvor sigarettrøyking er anslått å være
årsak til en stor andel av dødsfallene i Norge de siste årene.
Hvilke to sykdommer er dette?
A
B
C
D

Iskemisk hjertesykdom (hjerteinfarkt og lignende) og KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom)
Lungekreft og iskemisk hjertesykdom (hjerteinfarkt og lignende)
Lungekreft og KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom)
Iskemisk hjertesykdom (hjerteinfarkt og lignende) og hjerneslag
000015da99ebd23292

78
En 58 år gammel kvinne har etter et falluhell på sykkel fått vansker med å abdusere høyre arm.
Røntgen har ikke vist skjelettskade, men ultralyd har vist total overrivning av en av musklene
omliggende skulderleddet.
Hvilken muskels sene er mest sannsynlig skadet?
A
B
C
D

M. subscapularis
M. supraspinatus
M. pectoralis major
M. biceps brachii
000015da99ebd23292
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En 27 år gammel mann har smerter i venstre skulder og problemer med å løfte armen. Du undersøker
ham og finner nedsatt aktiv og isometrisk abduksjon i skuldra, men normale passive bevegelsesutslag.
I hvilken struktur sitter mest sannsynlig problemet?
A
B
C
D

Sene
Leddhinna (synnovialhinna)
Leddkapsel
Leddleppe (labrum)
000015da99ebd23292
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En 23 år gammel mann har fått problemer med å løfte høyre arm fremover etter et falluhell på
slalåmski. Ved undersøkelse har han svak kraft og svært redusert aktiv fleksjon i høyre skulder, og ved
inspeksjon legger du merke til at skulderbladet står som en vinge ut fra brystkassen på samme side
("vingescapula").
Hvilken muskel og / eller dennes nervetilførsel kan en mistenke skade på som følge av uhellet?
A
B
C
D

M. erector spinae
M. sartorius
M. supraspinatus.
M. serratus anterior.
000015da99ebd23292
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I hvilket plan avklares skoliose på røntgen bilder?
A
B
C
D

Transversalplanet
Skråplanet
Sagittalplanet
Frontalplanet
000015da99ebd23292
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82
En 62 år gammel mann ringer til AMK pga. sterke brystsmerter. Ambulanse kommer til etter 15
minutter. Hva er det viktigste ambulansepersonalet kan gjøre for å avklare om pasienten har et akutt
hjerteinfarkt ?
A
B
C
D

Lytte på hjertet med stetoskop for å høre om pasienten har bilyd.
Ta EKG.
Kjøre pasienten til nærmeste sykehus for å få en ultralydundersøkelse.
Ta blodprøver for å se om pasienten har hjerteinfarkt.
000015da99ebd23292

83
Blodstrømmen til ulikt vev i kroppen er strengt regulert. Arteriolenes funksjon er sentral i denne
reguleringen. Blodstrøm gjennom en liten blodåre bestemmes blant annet av trykkforskjellen over
blodåren, diameter på blodåren, blodets viskositet og lengden på blodåren.
Hvilken av disse faktorene betyr desidert mest for blodstømmen?
A
B
C
D

Lengden på blodåren
Blodets viskositet
Blodårens diameter
Trykkforskjellen
000015da99ebd23292

84
En 65 år gammel mann kommer på legekontoret og sier han får smerter sentralt i brystet med
utstråling til venstre arm under anstrengelse. Smertene går over når han stopper opp. Han har forsøkt
å ta nitroglycerin under anfall og det virker raskt. Hva er mest sannsynlige diagnose ?
A
B
C
D

Pasienten har sannsynlig lungebetennelse.
Smertene skyldes stramme muskler i brystveggen.
Pasienten har angina pectoris som skyldes redusert blodforsyning til hjertemuskelen.
Pasienten har sannsynlig blodpropp til lungene.
000015da99ebd23292

85
Et firma vil utvikle et astmamedikament som utvider de små luftveiene ved å hemme eller
stimulere reseptorer i det autonome nervesystemet. Det er ønskelig med minst mulig påvirkning av
hjertefunksjonen.
Hvilke to effekter er mest aktuelle for å oppnå ønsket virkning?
A
B
C
D

Stimulering av beta-1-adrenerge reseptorer og hemming av nikotinreseptorer.
Hemming av beta-1-adrenerge reseptorer og stimulering av muskarinreseptorer.
Stimulering av beta-2-adrenerge reseptorer og hemming av muskarinreseptorer.
Stimulering av alfa-1-adrenerge reseptorer og beta-1-adrenerge reseptorer.
000015da99ebd23292
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Du har en pasient med en anfallsvis hjerterytmeforstyrrelse som heter atrieflimmer. Du vil behandle
henne med medikamenter. En gruppe medikamenter mot hjerterytmeforstyrrelser (antiarytmika) virker
ved å hemme ionestrømmene gjennom hjertemuskelcellenes kaliumkanaler i systole.
Hvordan vil medikamentene påvirke cellenes aksjonspotensial?
A
B
C
D

Øke den maksimale positive spenningen tidlig i aksjonspotensialet
Forlenge aksjonspotensialet
Øke depolariseringshastigheten i den tidlige del av aksjonspotensialet
Gjøre hvilepotensialet mindre negativt
000015da99ebd23292
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87
Planten revebjelle inneholder stoffer som hemmer transport-enzymet Natrium-Kalium-ATP-ase (NKA).
Både i tradisjonell og moderne medisin har stoffer fra planten vært brukt ved hjertesvikt. Effekten på
hjertemuskelcellene går via endringer i den intracellulære konsentrasjonen av natrium (Nai) og kalsium
(Cai), samt en indirekte effekt på natrium-kalsium-veksleren (NCX) i cellemembranen.
Hvordan virker stoffene på hjertemuskelcellene?
A
B
C
D

Nai avtar, NCX-aktiviteten øker, Cai øker, inotropien øker.
Nai øker, NCX-aktiviteten avtar, Cai øker, inotropien øker.
Nai avtar, NCX-aktiviteten avtar, Cai øker, inotropien øker.
Nai øker, NCX-aktiviteten øker, Cai øker, inotropien øker.
000015da99ebd23292

88
Dermis/lærhuden består av mange ulike typer celler.
Hva heter cellen i dette hudlaget som både kan opptre proinflammatorisk og anti-inflammatorisk, og
som spiller en hovedrolle i tilstanden urticaria/ elveblest?
A
B
C
D

Mastcellen
Fibroblasten
Keratinocytten
Endotelcellen
000015da99ebd23292

89
Efflorescenser:
Hva heter hudlesjoner som består av opphøyde elementer som inneholder blakket væske som i all
hovedsak er nøytrofile granulocytter?
A
B
C
D

Vesikler
Papler
Kruster
Pustler
000015da99ebd23292

90
Efflorescenser:
Hva heter hudlesjoner som består av størknet sårvæske?
A
B
C
D

Pustler
Kruster
Papler
Vesikler
000015da99ebd23292
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Nedenfor finner du ernæringsinformasjonen fra en pose med lett potetchips. Pakken inneholder 150
gram chips.
Maarud superchips salt – 150 grams pose
Næringsinnhold pr 100 gram
Energi:

1965KJ / 470Kcal

Fett:

20g hvorav mettede fettsyrer 1,5g

Karbohydrater:

66g hvorav sukkerarter 3,1g

Protein:

4,5g

Salt:

3,0g
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Hvis en voksen person spiser hele posen, hvor mange prosent av maksimalt anbefalt daglig
inntak for salt (natriumklorid) i kostholdet har han/hun dekket?
A
B
C
D

45 %
64 %
75 %
90 %
000015da99ebd23292
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En kvinne (24 år) spiser kjøtt og egg et par ganger i uken, fisk ca. 1 gang i måneden, og ellers et
kosthold rikt på erter, bønner og linser, fullkorn, frukt, bær og grønnsaker. Hun har nettopp kuttet ut
meieriprodukter fordi hun antar at hun har laktoseintoleranse. Hun har begynt med kalsiumtabletter og
bruker ingen andre kosttilskudd.
Hvilket næringsstoff er det størst risiko for at hun får for lite av med dette kostholdet?
A
B
C
D

Vitamin B12
Vitamin A
Jern
Jod
000015da99ebd23292

93
En mann (32 år) liker ikke fisk og leter etter en planteolje som kilde til omega-3-fett.
Hvilken olje er det beste valget?
A
B
C
D

Rapsolje
Soyaolje
Palmeolje
Olivenolje
000015da99ebd23292

94
Ved hard fysisk aktivitet skjer vanligvis en høyreforskyvning av oksyhemoglobinets dissosiasjonskurve.
Hva er årsaken til at dette anses som fordelaktig i denne situasjonen?
A
B
C
D

Dette forhindrer at lave konsentrasjoner av karbonmonoksyd binder seg til hemoglobinet.
Dette letter avgiften av oksygen fra hemoglobinet til arbeidende muskulatur.
Dette letter opptaket av oksygen fra alveolluften til hemoglobinet.
Dette letter avgiften av karbondioksyd fra blodet til alveolluften.
000015da99ebd23292

95
Der er regionale forskjeller for perfusjon og ventilasjon i lungene, f. eks. mellom lungetopp og
lungebasis.
Ved lungebasis har vi følgende situasjon:
A
B
C
D

Høyere ventilasjon og perfusjon enn i lungetoppen, men slik at ventilasjons-perfusjonsforholdet er
lavere enn i lungetoppen
Høyere perfusjon, men samme ventilasjon sammenliknet med lungetoppen og dermed lavere
ventilasjons-perusjonsforhold.
Høyere ventilasjon, men samme perfusjon sammenliknet med lungetoppen og dermed høyere
ventilasjons-perfusjonsforhold.
Høyere ventilasjon og perfusjon enn i lungetoppen, men slik at ventilasjons-perfusjonsforholdet er
høyere enn i lungetoppen
000015da99ebd23292
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96
Lungenes diffusjonskapasitet gir et mål på hvor lett oksygen passerer fra alveolluft til omliggende
lungekapillærer.
En viktig faktor som påvirker denne er en av følgende:

A
B
C
D

Surhetsgraden i blodet (blodets pH)
Nivået av karbondioksyd i blodet (PaCO2).
Trykkgradient av oksygen fra alveolluft til kapillærblod
Samspillet mellom ventilasjon og perfusjon (v/q ratio).
000015da99ebd23292
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Spirometri er en vanlig lungefunksjonsundersøkelse både på sykehus og etter hvert også ved
allmennlegekontorene. Visuell vurdering av selve flow-volumkurven er viktig for å få den totale
informasjon som en slik undersøkelse kan gi.
Hvilken av følgende parametre kan avleses direkte av selve flow-volumkurven?
A
B
C
D

Residualvolumet (RV)
FEV1/VK (VK = vitalkapasiteten)
FEV1 (forsert ekspiratorisk volum etter 1 sekund)
Peak ekspiratory flow (PEF)
000015da99ebd23292
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En viktig oppgave for ventilasjonen er utluftning av CO2 som reguleres innenfor et
snevert nivå. Ved enkelte (pato)fysiologiske forhold er denne balansen forstyrret slik at
CO2 hopes opp i blodet.
I hvilken av følgende tilstander kan dette forekomme?
A
B
C
D

Ved reduksjon i vitalkapasitet
Under anstrengelser
Når residualvolumet blir lavt
Ved økt diffusjonsbarriere
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99
En pasient blir henvist til lungeavdelingen for KOLS-utredning. Spirometri utføres. Ved spirometri blir
pasienten bedt om å trekke pusten så dypt han klarer, for deretter å puste fort og kraftig ut igjen så
mye luft som mulig. Hva kalles totalvolumet som pasienten ekspirerer i dette tilfellet, og som kan måles
av spirometrien?
A
B
C
D

FEV1 (flow expiratory volume)
Forsert vitalkapasitet
Funksjonell residualkapasitet
Total lungekapasitet
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100
For å kunne nyttiggjøre seg proteiner i maten blir det under fordøyelsen skilt ut et bredt sett med
proteaser i magetarmkanalen. Pepsin er en slik protease.
Hvor og hvordan klargjøres den aktive formen av denne proteasen?
A
B
C
D

I øvre del av tynntarmen, der den aktiveres av andre proteaser fra pankreas
I magesekkens corpusdel, der den aktiveres av lav pH
I magesekkens antrumdel, der den aktiveres av høy pH
I nedre del av tynntarmen, der den aktiveres av andre proteaser i slimhinnen
000015da99ebd23292
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101
Leverencefalopati (hepatisk koma) er en potensielt livstruende tilstand som kan oppstå ved svært
redusert leverfunksjon, hvor leveren ikke klarer å håndtere ammonium i blodet godt nok.
Hvordan omdanner leveren dette giftige stoffet?
A
B
C
D

Ved urea-syklus
Ved cori-syklus
Ved krebs-syklus
Ved β-oksidasjon
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102
Under normale forhold lagrer galleblæren galle mellom måltidene, og ved fødeinntak tømmes gallen
med store mengder gallesyre ut i tarmen. Hvilken del av fordøyelsesprosessen er gallesyrene viktigst
for?
A
B
C
D

Fordøyelse av proteiner
Fordøyelse av fett
Fordøyelse av fiberstoffer
Fordøyelse av karbohydrater
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103
En 54 år gammel mann kommer til legekontoret ditt. Han har den siste tiden følt seg svært dårlig, og
han har vært både svimmel og kvalm. Han har også hatt magesmerter og han har mistet matlysten.
Likevel har magen hovnet opp og blitt større. Du ser at han er gul på øynene og i huden. Ved
gastroskopi viser det seg at mannen har åreknuter i spiserøret, såkalte øsofagusvaricer. Mannen har
et normalt kosthold og han bor alene. I løpet av konsultasjonen kommer det fram at mannen har et
høyt alkoholforbruk.
Hva kan forklare mannens gulfarge?
A
B
C
D

Opphopning av biliverdin i blodet
Opphopning av sterkobilin i blodet
Økt gallesekresjon
Opphopning av bilirubin i blodet
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104
Koagulasjonsforstyrrelse med økt tendens til blødning kan skyldes leversvikt.
Hva er den viktigste bakenforliggende grunnen til det?
A
B
C
D

Økt filtrering av koagulasjonsfaktorer i leveren
Økt metabolisering av koagulasjonsfaktorer i leveren
Redusert lagring av koagulasjonsfaktorer i leveren
Redusert produksjon av koagulasjonsfaktorer i leveren
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105
Nedre øsofageale sfinkter (LES) er nøye regulert av det autonome nervesystemet. Rundt
lukkemuskelen er det enteriske fibre med acetylkolin og nitrogenmonoksyd som signalsubstanser. Ved
en bestemt sykdom (akalasi) degenererer først fibrene som har nitrogenmonoksyd, og deretter fibrene
som har acetylkolin som transmittorsubstans. Hvilken av disse beskrivelsene av funksjonen i LES er
riktig?
A
B
C
D

Først kommer manglende hviletonus i LES
Først kommer dårlig sammentrekning av LES
Først kommer dårlig relaksasjon av LES
Denne prosessen påvirker ikke LES
000015da99ebd23292
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106
Magesaften er en etsende væske. Hvilke slimhinner tolererer magesaft?
A
B
C
D

Spiserør og magesekk
Magesekk og bulbus duodeni
Spiserør, tolvfingertarm og magesekk
Magesekken
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107
Hvilken type perifere sensoriske nervefibre leder signaler fra varmereseptorer i huden?
A
B
C
D

Aα-fibre (tykke myeliniserte fibre)
Aβ-fibre (middels tykke, myeliniserte fibre)
Aδ-fibre (tynne, myeliniserte fibre)
C-fibre (tynne, umyeliniserte fibre)
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108
Nerveceller har et negativt hvilemembranpotensial.
Hvilke ioner er særlig viktige for dette membranpotensialet?
A
B
C
D

Na+ og ClNa+ og Ca2+
K+ og ClK+ og Na+
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109
Hva innerveres av gamma-motornevroner?
A
B
C
D

Ekstrafusale muskelfibre
Senespolen (Golgis seneorgan)
Meissnerlegemer
Intrafusale muskelfibre
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110
Når et aksjonspotensial kommer til aksonterminalen åpnes presynaptiske ionekanaler, noe som
resulterer i frigjøring av nevrotransmitter i synapsen.
Hvilken type ionekanaler er dette?
A
B
C
D

Spenningsstyrte K+-kanaler
Spenningsstyrte Cl--kanaler
Spenningsstyrte Na+-kanaler
Spenningsstyrte Ca2+-kanaler
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111
Hvilket svaralternativ nedenunder kjennetegner best allmennlegens arbeidsmetoder - sammenlignet
med (organ)spesialisters?
A
B
C
D

Tilgang til mye utstryr og lite diagnostisk usikkerhet
Jobber med/ i en pasientgruppe med høy forekomst av sykdom
Omfattende undersøkelser ved første møte for å avklare mest mulig
Kjenner ofte pasientene fra før
000015da99ebd23292
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112
Hvilke av følgende kjennetegn karakteriserer en pasient-sentrert kommunikasjon?
A
B
C
D

Legen bør ikke involvere pasienten for mye ettersom det ofte tar alt for lang tid
Legen bør aktivt forsøke å få frem og ta utgangspunkt i pasientens agenda
Legen har fagkunnskap og bør ta beslutninger uavhengig av hva pasienten mener
Legen forsøker å unngå at det blir for mye følelser i konsultasjonen da det ofte forstyrrer
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113
Ved en eksamen i Nidarøhallen en varm maidag klaget flere av kandidatene over hodepine. Det var 5
av 95 som hadde hodepine rett før eksamenen, mens det var 15 som hadde det rett etter.
Hva er prevalensen av hodepine og hvordan regnes den ut?
A
B
C
D

Andelen syke på et gitt tidspunkt som regnes ut som antallet syke delt på antallet friske da
eksamenen startet
Andelen syke på et gitt tidspunkt som regnes ut som antallet syke delt på antallet individer
Andelen nye sykdomstilfeller i perioden som regnes ut som antallet syke delt på antallet friske da
eksamenen startet
Andelen nye sykdomstilfeller i perioden som regnes ut som antallet syke delt på antallet individer
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114
I forebyggende helsearbeid er det viktig å vite hvilke tiltak som virker. Hva er den mest
kostnadseffektive strategien for å forebygge helseskader som følge av alkoholbruk i befolkningen?
A
B
C
D

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Bygge ut bedre omsorg for rusmisbrukere
Begrense tilgangen på alkohol i samfunnet
Screeningprogram for å finne fram til potensielle alkoholmisbrukere tidlig
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115
Den globale folkehelse er langt bedre enn før, vi er betydelig friskere i dag enn for noen ti-år siden.
Bedringen av folkehelsen skyldes bedret generell levestandard, bedre ernæring , utdanning/
opplysning o.a., men også medisinen har bidratt til bedret folkehelse. Det er spesielt to medisinske
fremskritt som har æren for bedringen av den generelle globale folkehelse. Hvilke?
A
B
C
D

Vaksiner og insulin
Vaksiner og antibiotika
Vaksiner og prevensjonsmidler
Vaksiner og anestesi
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116
Hvordan defineres en asylsøker?
A
B
C
D

En person som på egen hånd kommer til Norge og ber om opphold
En person som på egen hånd kommer til Norge og ber om beskyttelse og anerkjennelse som
flyktning
En person med behov for beskyttelse som overføres til Norge etter å ha fått status som flyktning
En person med behov for bekyttelse som har slektninger med flyktningestatus i Norge
000015da99ebd23292
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