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1
Du er fastlege for en 76 år gammel kvinne som kommer til kontroll av hypertensjon. Hun er ellers frisk.
Ved blodtrykksmåling merker du at pulsen er uregelmessig. Du tar et EKG som viser fravær av Pbølger, ujevn grunnlinje og uregelmessig, uregelmessig QRS-avstand, frekvens 80/min.
Er det indikasjon for antitrombotisk behandling og eventuelt hvilken?
A
B
C
D

Det er indikasjon for oral antikoagulasjon
Det er ikke indikasjon for antitrombotisk behandling
Det er indikasjon for dobbel blodplatehemmer i form av acetylsalisylsyre og klopidogrel
Det er indikasjon for behandling med acetylsalisylsyre (ASA)
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2
En 56 år gammel kvinne oppsøker fastlegen fordi hun siste 2 ukene har merket en hevelse like under
kjevevinkelen høyre side. Det er smertefullt når hun svelger. Du gjør en klinisk ØNH-undersøkelse og
tar orienterende blodprøver. Ved klinisk undersøkelse finner du en hard tumor som måler 2 cm i
diameter like under kjevevinkelen. Blodprøvene med blant annet CRP, leukocytter, Hb er innenfor
referanseområdet.
Hvordan vil du håndtere pasienten videre?
A
B
C
D

Gi henne en antibiotikakur
Henvise henne til ultralyd collum
Sette henne opp til kontroll om 2 uker
Henvise henne til poliklinisk undersøkelse ved nærmeste ØNH-avdeling
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3
Man regner med at sjansen for å bli kronisk smittebærende for hepatitt B når man blir smittet som
voksen er ca 10%.
Hva er sjansen for å bli kronisk smittebærende hvis et barn blir smittet i mors liv eller ved
fødsel av hepatitt B viruset?
A
B
C
D

90%
10%
<1%
50%
00001595258f516188

4
En 68 år gammel kvinne klager over tåreflod, spesielt når hun går tur og det blåser. Hun lurer på hva
det skyldes og om det kan behandles.
Hva er det enkleste du som fastlege kan gjøre for å gi henne et svar?
A
B
C
D

Henvise til øyenlege for å få stukket opp mulig tette tårekanaler
Informere henne om at det er en vanlig plage som ikke kan behandles.
Dryppe fluorescein i øynene og sjekke med en bomullspinne i neseborene om fargen har passert
Henvise til øyeavdelingen for å få operert inn dren i tårekanalene fordi det gir best resultat på sikt
00001595258f516188

5
En 50 år gammel mann kommer til fastlegen på grunn av dyspepsi og ubehag i magen som har
kommet de siste par måneder. Ved klinisk undersøkelse påvises det ikke noe galt, men han er litt blek.
Laboratorieverdiene viser: CRP 10 (< 5), Hb 10.6 (13.4-17.0), for øvrig normale verdier.
Hvilken utredning vil det være best å starte med?
A
B
C
D

Hemofec
CT abdomen
Øsofagogastroduodenoscopi
MR abdomen
00001595258f516188
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6
En mann på 25 år kommer til deg på legekontoret fordi han siste uke har sett dobbelt hele tiden. Han
har ikke hatt lignende symptomer tidligere. Ved undersøkelse har han visus 0,8 på høyre øye og 0,5
på venstre øye. Du henviser han videre til øyelege. Han lurer på om han fyller synskravene til førerkort
og kan kjøre bil hjem?
Hva svarer du?
A
B
C
D

Ja, han fyller synskravene til førerkort og kan kjøre bil.
Ja, han fyller synskravene og kan eventuelt knipe igjen venstre øye om dobbeltsynet plager han
når han kjører.
Nei, han fyller ikke synskravene til førerkort. Han kan ikke kjøre bil.
Nei, han fyller ikke synskravene til førerkort, men kan kjøre bil hjem om han kjører forsiktig.
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7
En kvinnelig tysk turist (45 år) på Hurtigruta er blitt sendt til sykehuset etter at hun ble funnet trøtt og
knapt kontaktbar i sin lugar ved anløp Trondheim i morges. Fra tidligere har hun diabetes mellitus type
2 og hun har vært plaget med overgangsalderen det siste halvåret. Mannen hennes kan fortelle at hun
var ’i orden’, da hun la seg kvelden før ca. kl 23. Hun har imidlertid ikke vært i toppform i de siste
dagene og har klaget over hodepine og hetetokter. Matlysten har heller ikke vært som vanlig og
dagen før innleggelsen spiste hun kun frokost.
Ved undersøkelse er puls 90, blodtrykk 110/70 og temperatur 39,5oC. Du er turnuslege, prøver din
skoletysk og finner at hun er somnolent og svarer kun med ’ja’ og ’nein’, noen ganger adekvat. Hun
samarbeider dårlig og virker å ha redusert styrke i alle ekstremiteter.
Hva er du mest bekymret for og hva gjør du?
A
B
C
D

Du er mest bekymret for at hun kan ha et infarkt i hjernestammen. Du bestiller en MR caput som
øyeblikkelig hjelp.
Du er mest bekymret for at hun har en blødning i hjernestammen. Du bestiller en CT caput.
Du er mest bekymret for at hun har alvorlig hyperglykemi i sammenheng med et hjerneslag. Du
tar en glukosestix og bestiller en CT caput.
Du er mest bekymret for at hun har en meningitt. Du bestiller en CT caput som øyeblikkelig hjelp
og forbereder til å utføre spinalpunksjon etter CT.
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8
En arterie og vene (se pil på vedlagte tegning) krysser corpus mandibula like foran muskulus
masseter. Du treffer på arterien og venen under kirurgi på glandula submandibularis.
Hva heter arterien og venen?
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A
B
C
D

Arteria og vena lingualis
Arteria og vena carotis
Arteria og vena facialis
Arteria og vena jugularis
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9
Du jobber som turnuslege i akuttmottaket på kirurgisk avdeling og en 18 år gammel kvinne blir innlagt
med akutt abdomen med smerter i høyre fossa. Smertene startet for 6 timer siden. Ved undersøkelse
er hun trykk og slippøm i høyre fossa. Hun er lett takycard med BT 130/80. Hun er ellers frisk fra før
bortsett fra tidligere gjennomgått klamydiainfeksjon.
Hvilken av følgende diagnoser er det viktigst å utelukke først hos denne pasienten?
A
B
C
D

Akutt appendisitt
Crohns sykdom.
Salpingitt.
Ekstrauterin graviditet.
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En 82 år gammel mann har gjennomgått operasjon for aortastenose. Han har hypertrofi av venstre
ventrikkel. Første postoperative dag har han en hjertefrekvens på 100 slag/minutt, blodtrykk på 95/55
mmHg og hjerteminuttvolum/"cardiac output" på 1,5 liter/min. Han har videre en oksygenmetning i a.
pulmonalis (tilsvarer blandet venøs oxygenmetning (SvO2)) på 48%, et innkilt lungetrykk/"Pulmonary
Capillary Wedge Pressure (PCWP)" på 6 mmHg, og en diurese på 20 milliliter i timen (normalt 1ml/kg/
time).
Hva er de sannsynlige patofysiologiske mekanismer bak pasientens kliniske situasjon og hva
er den beste akuttbehandlingen?
Parameter

Pasientens verdi

Normalområdet

Hjerteminuttvolum
(Cardiac Output)

1,5

3,5 - 5,0 liter/min

Blandet venøs oksygenmetning
(SvO2)

48 %

> 60-70 %

Innkilt lungetrykk
(Pulmonary Capillary Wedge
Pressure)

6

6-15 mmHG

Timediurese

20 ml/time

1 ml/kg/time

A
B
C
D

Pasienten har hypotensjon. Systolisk blodtrykk må heves til over 150 mmHg på grunn av alder og
sannsynlig preoperativ hypertensjon. Vasokonstriksjon med noradrenalin er indisert.
Pasienten er takykard. Hurtig puls reduserer slagvolum og hjerteminuttvolum hos pasienter med
hypertrofi av venstre ventrikkel. Pasienten er sannsynligvis hypovolem og trenger væske.
Pasientens situasjon er preget av takykardi. Han må ha rask tilførsel av betablokker.
SvO2 er lavt og det tyder på at tilstrekkelig oksygen er fordelt til kroppen. Dette tyder på god
sirkulasjon. Pasienten behøver ingen akutte tiltak.
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En 72 år gammel mann har blitt innlagt slagenheten med venstresidige symptomer, fått påvist et infarkt
i høyre del av hjernen og gjennomgått behandling. I løpet av uka på slagenheten har han hatt en
forbedring i de venstresidige symptomene og han er nå utskrivingsklar. Han har et normalt EKG,
telemetri har ikke vist atrieflimmer og ultralyd halskar har vist lettgradige plakk i carotisbifurkaturene
bilateralt, men ingen stenosering.
Hvilket antitrombotisk regime vil du gi til pasienten for å forebygge nye hjerneslag?
A
B
C
D

NOAK (Ett av de nye antikoagulerende midler)
Acetylsalisylsyre (ASA) og dipyridamol
Acetylsalisylsyre (ASA) og clopidogrel
Kun acetylsalisysyre (ASA)
00001595258f516188
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12
Du er allmennlege og er i sykebesøk hos en 72 år gammel kvinne som bor vel 4 mil fra nærmeste
sykehus, klokken er 21.30. Hun har de siste dagene hatt anfallsvise magesmerter mest i øvre høyre
del av abdomen. Hun har hatt feber på 38.5° C og hun har merket at urinene er mørk. Ved
undersøkelsen ser du at pasienten er gul på sclerae, men hun er i bra allmenntilstand.
Hva gjør du?
A
B
C
D

Du legger pasienten inn i sykehus som øyeblikkelig hjelp.
Du sier at du vil bestille MRCP undersøkelse for å vurdere både eventuell stein i galleblæren og i
dype galleveier ( ductus koledochus og ductus hepaticus). Du vil deretter ta pasienten til kontroll
på legekontoret.
Du sier til pasienten at du vil komme tilbake neste dag for å vurdere om det har vært noen
forandring i sykdomsbildet.
Du setter pasienten på bredspektret antibiotika peroralt og ber pasienten ta kontakt dersom hun
ikke er bedre i løpet av 2-3 dager.
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En 79 år gammel mann innlagt på sykehus med feber og hoste hadde ved innleggelsen p-CRP (Creaktivt protein i plasma) på 181 mg/L (referanseområde < 5 mg/L). Røntgen thorax viste funn
forenelig med bronkopneumoni og det ble startet behandling med antibiotika intravenøst. I prøve tatt
dagen etter var p-CRP 8 mg/L.
Hva er den mest sannsynlige forklaringen på det store fallet i CRP-konsentrasjon?
A
B
C
D

En av prøvene var feilmerket og stammer egentlig fra en annen pasient
Diagnosen bakteriell pneumoni var korrekt og behandlingen med antibiotika har hatt god effekt
Diagnosen bakteriell pneumoni var feil
Endringen i p-CRP skyldes tilfeldig biologisk variasjon
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Som allmennlege får du en pasient på kontoret som har en mekanisk aortaventil. Han skal kirurgisk
fjerne en visdomstann. Han har hørt at det kan være fare for infeksiøs endokarditt (IE) ved
tannlegebesøk etter at han fikk ny hjerteklaff.
Hvilket av disse rådene vil du gi pasienten om antibiotikaprofylakse før inngrepet?
A
B
C
D

Ikke nødvendig med antibiotika da han ikke er i risikogruppen for IE.
Kun nødvendig med antibiotika hvis inngrepet omfatter infisert vev.
Kun nødvendig med antibiotika hvis han tidligere har hatt IE.
Nødvendig med antibiotika da han er i risikogruppen for IE.
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En 35 år gammel mann som er tidligere stort sett frisk har vært plaget med ryggsmerter med utstråling
ned i høyre ben i 4 uker. Han forteller at han har mye vondt i høyrebenet. Smertene stråler dorsalt på
nates, lår og legg helt ut til laterale fotrand. Du gjør en ryggundersøkelse og finner normal kraft og
sensibilitet, men finner positiv Lasegue ved 60 grader (utstråling til midt på leggen) og utslukket
akillessenerefleks på høyre side. Han har også hatt tilsvarende plager tidligere, men da har det brukt å
gå over i løpet av noen uker. Du velger å henvise han til billeddiagnostikk.
Hva er den foretrukne undersøkelsen han bør henvises til?
A
B
C
D

Magnettomografisk (MR) undersøkelse av LS-columna
Computertomografisk (CT) undersøkelse av LS-columna
Myelografi
Konvensjonell røntgen LS-columna
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En 39 år gammel kvinne med 3 måneders sykehistorie med nakkesmerter som forverres ved spesielle
stillinger har markert følgende utbredelse av smertene på en smertetegning.
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I hvilken struktur eller hvilke strukturer er patologien som mest sannsynlig kan ligge bak
smertene?
A
B
C
D

N. occipitalis
Bueledd C5/C6
C6-rot
Mellomvirvelskive C5/C6
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Du er tilsynslege på et sykehjem og personalet forteller at en kvinnelig pasient på 90 år har hostet og
spyttet mye i lengre tid. Av og til har det vært blod i oppspyttet. Hun har også spist dårlig og personalet
har bemerket at de har måttet skifte sengeklærne hennes flere netter fordi de har vært gjennombløte.
Hun er ganske glemsk og kan ikke huske om hun har hatt alvorlige sykdommer tidligere i livet.
Hvilke undersøkelser er det best å starte med hos denne pasienten for å finne ut om hun kan ha
tuberkulose?
A
B
C
D

Røntgen thorax og urinprøve til mikrobiologisk undersøkelse på tuberkulosebakterier.
Røntgen thorax og spytteprøve for mikroskopi, PCR og dyrkning på tuberkulosebakterier.
Røntgen thorax og blodprøver: CRP, SR, leukocytter og Quantiferon.
HIV-test, Quantiferon og Mantouxtest.
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En 68 år gammel mann som har kjent hjertesvikt kommer til deg som fastlege. Han har betydelige
symptomer ved fysisk anstrengelse, og blir tungpustet bare ved å gå opp trappene én etasje, opp til
legekontoret ditt. Etter å ha sittet og snakket med deg et kvarters tid, sier han at han ikke lenger
kjenner verken tungpust eller andre plager.
Hvilken funksjonsklasse ville man angitt pasientens hjertesvikt til, i følge "The New York Heart
Association" (NYHA) sin klassifisering av hjertesvikt?
A
B
C
D

NYHA funksjonsklasse I
NYHA funksjonsklasse II
NYHA funksjonsklasse III
NYHA funksjonsklasse IV
00001595258f516188
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Som fastlege blir du oppsøkt av en mann (62 år) som forteller at han de siste månedene har begynt å
miste ting og synes begge hendene føles numne/dovne. Han får ikke lenger til å kneppe knapper. I
tillegg synes han at begge beina er tunge. Han har ingen smerter. Senerefleksene er livlige.
Plantarrefleksene er invertert bilateralt.
Hvilken diagnose er mest sannsynlig?
A
B
C
D

Cervicalt skiveprolaps
Polynevropati
Iskemisk hjerneslag
Degenerativ cervical spinal stenose
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Det kommer en noe overvektig kvinne (BMI 31) til deg på poliklinikken. Hun forteller at hun snorker og
sover dårlig. Hennes ektemann forteller at hun stopper å puste om natten. Hun føler seg sliten og har
ofte hodepine når hun våkner om morgenen. Du undersøker henne og finner at hun har store
halsmandler som nesten møtes i midtlinjen.
Hva gjør du videre med pasienten?
A
B
C
D

Sender henne hjem uten videre behandling
Forteller at snorking er vanlig og trenger ikke å behandles
Setter henne opp til søvnundersøkelse for å måle apné-hypopné-index
Sier det har ingen hensikt å fjerne mandlene før hun slanker seg
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Kreft i pankreas er en sykdom som mistenkes hos pasienter som utvikler såkalt stille ikterus (gulsott
uten eller med lite andre symptomer). Slike pasienter blir som oftest vurdert med ultralydundersøkelse
etterfulgt av orienterende CT-undersøkelse.
Hva regnes idag som førstevalg av billeddiagnostikk når ultralydundersøkelsen eller
orienterende CT-undersøkelse gir mistanke om kreft i pancreas?
A
B
C

MR/MRCP av pankreas
CT/thorax/abdomen/bekken med pankreasprotokoll.
ERCP
00001595258f516188
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En 56 år gammel mann har i flere måneder opplevd en reduksjon av belastningsevnen. I det siste har
han blitt så tungpustet når han går 2 trapper at han må stoppe og hive etter pusten. Han er forøvrig
frisk. Fastlegen hørte en nyoppstått bilyd og sendte pasienten til utredning hvor man fant en prolaps av
bakre seil på mitralklaffen med stor insuffisiens.
Hvilken behandling er sannsynligvis best for pasienten?
A
B
C
D

Det er mest aktuelt å sette inn en mekanisk protese, fordi pasienten er ung.
Intervensjonell kateterbasert behandling med Mitraclipp
Pasienten bør i første omgang behandles konservativt fordi mitralinsuffisiensen kan bli mindre
over tid.
Det er mest aktuelt å reparere klaffen med åpen operasjon.
00001595258f516188
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En 46 år gammel kvinne med forhøyet ALAT 120 (15-70 U/L), ASAT 94 (10-45 U/L) har også forhøyet
anti-F-actin 102 (<20 U).
Hvilket utsagn er riktig?
A
B
C
D

Anti-F-actin er forhøyet hos alle pasienter med autoimmun hepatitt (AIH).
Anti-F-actin er forhøyet hos flertallet av pasienter med AIH.
Anti-F-actin er forhøyet både hos pasienter med AIH og primær biliær cholangitt / cirrhose (PBC).
Anti-F-actin er forhøyet både hos pasienter med AIH og primær skleroserende cholangitt (PSC).
00001595258f516188
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En 27 år gammel kvinne kommer til legekontoret på grunn av sår hals og feber i flere dager. Halsprøve
til hurtigtest for gruppe A- streptokokker er negativ. For sikkerhets skyld sender du også halsprøve til
dyrkning. Ved dyrkning ses rikelig vekst i nærmest renkultur av en bakterieart (se bildet).
Hvilken bakterieart er mest sannsynlig?

A
B
C
D

Streptococcus agalactiae (gruppe B-streptokokker)
Haemophilus influenzae
Streptococcus dysgalactiae (gruppe C-streptokokker)
Streptococcus pneumoniae (pneumokokker)
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En 60 år gammel pasient har vært behandlet for en lobær pneumoni i 3 døgn med Penicillin G uten
nevneverdig effekt. Du mistenker at pneumonien kan være forårsaket av Legionella-bakterier.
Hva kan da best forklare manglende respons på antibiotikabehandlingen?
A
B
C
D

Legionella-bakterier er obligat anaerobe bakterier
Legionella-bakterier produserer beta-laktamase
Legionella-bakterier har endrede penicillin-bindende proteiner
Legionella-bakterier replikeres intracellulært
00001595258f516188
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En 72 år gammel mann har vært innlagt slagenheten i 10 dager etter et hjerneinfarkt i høyre
parietallapp. I løpet av sykehusoppholdet fikk pasienten en forbedring i de venstresidige motoriske
symptomene, i et synsfeltutfall mot venstre, og han har i tillegg blitt mer oppmerksom mot høyre. Det
er nå planlagt å utskrive pasienten til eget hjem hvor han skal følges av fysioterapeut i kommunal regi.
Han skal trene seg opp og gjenoppta sitt tidligere liv.
Hvilken aktivitet må han imidlertid vente med i minst 3 måneder og frem til ny vurdering av
lege?
A
B
C
D
E

Han må vente med dra på hyttetur
Han må vente med å lufte hunden
Han må vente med å innta sitt vanlige glass med vin til søndagsmiddagen
Han må vente med selv å kjøre bil
Han må vente med å bruke komfyren til å lage mat
00001595258f516188
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Du møter en 69 år gammel dame på legekontoret ditt. Hun har hatt tablettbehandlet diabetes mellitus i
7 år og har nylig utviklet angina pektoris. På hjertemedisinsk avdeling har man diagnostisert kompleks
koronar 3 karsykdom og hjertemøtet anbefalte koronarkirurgi.
Hvilket utsagn om koronarkirurgi er riktig med bakgrunn i nyere publiserte studier?
A
B
C
D

Sammenlignet med perkutan koronarintervensjon gir koronarkirurgi en kortere rekonvalesenstid.
Sammenlignet med perkutan koronarintervensjon gir koronarkirurgi en lavere sjanse for komplett
revaskularisering.
Sammenlignet med perkutan koronarintervensjon gir koronarkirurgi en lavere risiko for nye behov
for koronarrelatert behandling i løpet av 5 år.
Sammenlignet med perkutan koronarintervensjon gir koronarkirurgi en lavere risiko for hjerneslag.
00001595258f516188
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Som allmennlege kommer du til et skadested hvor en mann, 60 år, har vært utsatt for en ulykke. Han
blør kraftig fra nese og fra svelg og munn. Han har også et stort kutt på halsen hvor halspulsåren
(carotis) er blottlagt med delingsstedet og de to grenene carotis eksterna og interna. Du har en
arteriepinsett og vet at å sette denne på eksterna kan stoppe blødningen mens å sette den på interna
eller selve halspulsåren kan føre til slag.
Hvordan identifiserer du sikrest de to karene i forhold til hverandre?
A
B
C
D

Carotis eksterna er den tynneste av de to
Carotis eksterna har ingen avganger av andre kar
Carotis eksterna er den eneste som har forgreninger av andre kar
Carotis eksterna ligger mest lateralt
00001595258f516188
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Som allmennlege har du nettopp fått tilbake et røntgensvar på en 28 år gammel kvinne som ble
undersøkt i går. Hun har som flere i familien hatt tørrhoste i 1 uke. I tillegg føler hun seg tungpustet,
har muskel- og ledd-smerter og hatt temperatur rundt 38°C. Ved klinisk undersøkelse hadde hun ingen
lungefunn ved auskultasjon, CRP 92, leukocytter 5,6. Røntgen thorax viser småflekkede fortetninger
over begge lunger.
Hvilken behandling anses som den riktige?
A
B
C
D

Penicillin tabletter for 14 dagers behandling
Penicillin tabletter for 7 dagers behandling
Trimetoprim sulfametoksazol tabletter for 10 dagers behandling
Makrolidantibiotikum som tabletter for 14 dagers behandling
00001595258f516188
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En 55 år gammel mann har de siste tyve årene vært plaget med skjelvinger i høyre arm. Skjelvingene
har tiltatt betraktelig de siste par årene og er mest uttalt når han skal bruke høyre hånd. Han hadde
tidligere noe effekt av propanolol på skjelvingene, men han opplever nå at denne effekten har avtatt.
Skjelvingen er mest uttalt når han holder høyre overekstremitet utstrakt. Pasienten er høyrehendt og
har nå problemer med å spise med skje og drikke fra et glass uten å søle ut innholdet. Han vegrer seg
for å spise og drikke på offentlige steder, og han har som følge av skjelvingene redusert sin sosiale
aktivitet. MR caput utført for 1 måned siden er beskrevet som normal.
Hvilken nevrokirurgisk behandling vil være best for denne pasienten?
A
B
C
D

Dekompressiv hemikraniektomi
Intrathekal baclofenpumpe
Dyp hjernestimulering
Epidural ryggmargsstimulering
00001595258f516188
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31
Hvilket utsagn om atelektase er riktig?
A
B
C
D

Atelektase kan oppstå fokalt i en lunge
Atelektase affiserer alltid begge lunger
Atelektase oppstår kun hos eldre
Atelektase skyldes ikke fibrose
00001595258f516188
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En kvinnelig rusmisbruker har en kronisk hepatitt C virus (HCV) infeksjon med høyt virusnivå i blodet.
Hun er gravid, og ved fødselen tas det navlestrengsblod for å teste om barnet er smittet. HCV-PCR er
positiv i denne prøven.
Hvordan tolker du resultatet?
A
B
C
D

Barnet er ikke med sikkerhet smittet, men kan ha en forbigående viremi.
Navlestrengsblodet kan være kontaminert med morens blod som inneholder HCV-RNA.
Navlestrengsblod kan gi uspesifikke reaksjoner i PCR.
Barnet er smittet med HCV
00001595258f516188
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En 6 år gammel frisk gutt snublet i en teppekant og slo pannen i stuebordet. Det hele ble observert av
foreldrene, og han skrek til med en gang. Han lot seg lett trøste, og fremstod som helt normal etterpå.
Han fikk imidlertid et kutt i pannen, og han fortalte like etterpå sin storesøster hva som hadde skjedd.
Foreldrene kjørte til den lokale legevakten for undersøkelse, hvor man fant en normal status.
Hva er riktig håndtering av denne gutten på legevakten?
A
B
C
D

Kuttet sys i lokalbedøvelse, og han henvises til sykehuset for CT caput og observasjon over
natten.
Kuttet sys i lokalbedøvelse, og han sendes hjem med foreldrene med informasjon om
observasjon hjemme
Kuttet sys i lokalbedøvelse, det bestilles CT caput og hvis denne er normal sendes han hjem
Han henvises til sykehuset for suturering av kuttet i lokalbedøvelse, og han legges inn for
observasjon over natten.
00001595258f516188
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Blodforsyningen av tynn- og tykktarm kan i noen avsnitt være marginal slik at det ved for
eksempel trombosering eller lavt blodtrykk kan oppstå sirkulasjonsforstyrrelser.
Hvilken del av colon kan være utsatt for slik patologi?
A
B
C
D

Flexura coli dextra
Flexura coli sinistra
Colon sigmoideum
Coecum
00001595258f516188
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På røntgen av pasienter med hjertesvikt kan man finne ødematøst fortykkede interlobulærsepta.
Hva er årsaken til dette ?
A
B
C
D

Økt lekkasje fra kapillærene på grunn av økt arterietrykk
Økt lekkasje fra alveolene
Økt lekkasje fra kapillærene på grunn av økt venetrykk
Økt lekkasje fra skadede kapillærer
00001595258f516188
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Det kommer en 37 år gammel mann til deg på poliklinikken. Han plages med nesetetthet og
luktesansen er borte.
Hva er mest sannsynlig riktig diagnose?
A
B
C
D

Misbruk av avsvellende nesespray
Allergisk rhinitt
Skjev neseskillevegg
Nesepolypper
00001595258f516188
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Ankel-arm-index er et viktig verktøy i utredning av arteriell insuffisiens i underekstremiteter.
Hvordan regner man ut dette?
A
B
C
D

Måler arterietrykket i arteria tibialis posterior og arteria dorsalis pedis, hvorpå den laveste verdien
deles på armtrykket.
Måler arterietrykket i arteria tibialis posterior og arteria dorsalis pedis, hvorpå gjennomsnittet av
de to målingene deles på armtrykket.
Måler arterietrykket i arteria tibialis posterior og arteria dorsalis pedis, hvorpå armtrykket deles på
den høyeste verdien fra de to førstnevnte arteriene.
Måler arterietrykket i arteria tibialis posterior og arteria dorsalis pedis, hvorpå den høyeste verdien
deles på armtrykket.
00001595258f516188
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Ryggmargsskader deles vanligvis inn i høye eller lave skader og vil gi forskjellige utfall avhengig av
omfanget og det nevro-anatomiske nivået for skaden.
Hvilken inndeling er riktig?
A
B
C
D

Tetraplegi, quadriplegi, delvis komplett eller komplett
Tetraplegi, paraplegi, inkomplett eller komplett
Diplegi, hemiplegi, komplett eller inkomplett
Hemiplegi, tetraplegi, komplett eller inkomplett
00001595258f516188
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En kvinne på 36 år er pasient i din fastlegepraksis. Hun har hatt multippel sklerose i 7 år og har brukt
immunmodulerende behandling de siste 5 år. De første 3 årene brukte hun i samråd med nevrolog
interferon beta som hun tolererte godt, men til tross for behandlingen fikk hun etter hvert flere
forverringer (Schub) og tydelig redusert funksjon. For 2 år siden skiftet hun derfor medikament til
Natalizumab (Tysabri) som tilsynelatende har virket bra. Hun har gått på legekontoret hos deg for
blodprøver hver 6 måned som oppfølging. Etter siste prøvesvar fikk hun av sin nevrolog beskjed om at
hun må slutte med Tysabri.
Hvilket prøvesvar er det mest sannsynlig at det var avvik i slik at hun måtte slutte med Tysabri?
A
B
C
D

Nøytraliserende antistoffer
Leukopeni
Antistoffer mot JC-virus
Høye levertransaminaser.
00001595258f516188
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Pasienter som gjennomgår koronarkirurgi trenger oftest 3 til 4 bypass. Flere typer bypassgraft kan
brukes.
Hvorfor brukes a. mammaria i nesten alle tilfeller?
A
B
C
D

A. mammaria er lettere å høste fordi den ligger i brystkassen
A. mammaria leverer høyere flow i bypassen
Det er lettere å reoperere pasienter med a. mammariabypass.
A. mammaria viser bedre langtidsresultater
00001595258f516188
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En kvinne på 40 år er nylig smittet av et Hepatitt B-virus. Hun engster seg for hvordan prognosen ser
ut, og om hun vil være smittefarlig for andre. Smittespørsmålet er meget viktig for hennes jobb som
anestesisykepleier.
Ut fra det du vet om akutt hepatitt B-virusinfeksjon: hva blir mest riktige påstand?
A
B
C
D

Kvinnen vil mest sannsynlig utvikle en akutt hepatitt og deretter være smittefarlig
Kvinnen vil mest sannsynlig bli kronisk bærer av hepatitt B-viruset og da være smittefarlig
Kvinnen vil mest sannsynlig bekjempe infeksjonen og deretter ikke være smittefarlig
Kvinnen vil mest sannsynlig utvikle en kronisk hepatitt og da ikke være smittefarlig
00001595258f516188
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En 17 år gammel gutt liker å være oppe til ut på morgenkvisten i helgene, bl.a. for å spille dataspill og
være sammen med venner. Han sliter imidlertid med å sovne i rimelig tid ellers i uka. Derfor sovner
han vanligvis sent, er sliten og ukonsentrert på skolen og forsover seg dessuten urimelig ofte. Du er
fastlege og foreslår bl.a. at han bør holde omtrent samme døgnrytme i helgene som i arbeidsuka.
Kan du ellers gi råd om hvordan man kan tilpasse mengde lys og fysisk aktivitet for å lette
innsovningen om kvelden?
A
B
C
D

Regelmessig fysisk trening om morgenen og sørge for å ha god belysning om kvelden
Regelmessig gjennomføre fysisk trening om kvelden og dessuten sørge for å ha god belysning
om kvelden
Regelmessig kveldstrening og ha dempet belysning før lunch
Regelmessig morgentrening og sørge for god belysning om morgenen
00001595258f516188
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Hos en 74 år gammel røyker har man funnet en 2 cm stor svulst perifert i høyre overlapp som viser
seg å være et adenokarsinom. Han har en FEV1 på 1,1L (40% av forventet). Han er tidligere operert
for koronarsykdom, men han har ingen anginaplager. Det foreligger ingen annen relevant komorbiditet.
Hvilket utsagn om behandlingsalternativene er mest riktig?
A
B
C
D

Stråleterapi vil være det klart foretrukne alternativ på grunn av komorbiditet.
Kirurgisk behandling vil gi størst sjanse for langtidsoverlevelse.
Stereotaktisk stråling er ikke aktuelt på grunn av svulstens beliggenhet.
Lobektomi anbefales ikke fordi rekonvalesensen blir mer langvarig.
00001595258f516188
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En kvinne på 55 år kommer til ØNH-poliklinikken fordi hun har slitt med heshet over lengre tid, og hun
har nå en grov stemmekvalitet. Hun røyker 10 sigaretter daglig og har røykt siden hun var 15 år. Du
utfører klinisk ØNH-undersøkelse inklusive stroboskopi, og ved stroboskopi finner du forandringer som
forklarer symptomene hennes (se vedlagte bilde).
Hvilken tilstand er dette?
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A
B
C
D

Kronisk laryngitt
Intracordale cyster
Reinkes ødem
Cancer larynx
00001595258f516188
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En kvinne på 53 år er henvist til nevrologisk avdeling for utredning av smerter i venstre arm som har
kommet gradvis over nesten ett år. Det føles som en slags verk eller slitenhet i armen, både i over- og
underarm, men uten utstråling til fingre. Nevrologisk undersøkelse viser normal sensibilitet, generelt litt
palpasjonsøm muskulatur i kroppen, noe mer i høyre arm. Det er markert redusert tempo i denne
armen og noe jevnt økt motstand mot langsomme passive bevegelser i høyre håndledd. Normale,
sidelike reflekser i armer og ben, og normal gange bortsett fra litt redusert medbevegelse i høyre arm
når hun går. Negativ Spurling’s test. MR av nakken tatt før innkomst viser noe skivedegenerasjon og
bukende skiver i nivå C6 -7 og C7-T1, men ingen klar sideovervekt. Blodprøve har vist normal CK
(kreatinin kinase).
Hva er mest sannsynlige diagnose?
A
B
C
D

Cervical rotaffeksjon C6-C7
Parkinsons sykdom
Myositt
Brachial plexusnevritt
00001595258f516188
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Ved astma kan det tilkomme forandringer i bronkialveggen.
Hvilken av forandringene nevnt under er typisk?
A
B
C
D

Redusert vaskularitet i submucosa
Hypotrofi av glatt muskulatur
Kjertelatrofi
Fibrose under basalmembranen
00001595258f516188
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En 63 år gammel dame innkommer på legevakten. Hun har hatt hoste i 5 dager. De siste to dagene
har hun hostet opp grønt slim og hatt feber på 40 grader. CRP på 200 mg/L (< 5). Fastlege henviser
henne til røntgen thorax som vises under.
Hva er mest sannsynlig diagnose?
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A
B
C
D

Atlektase
Viral pneumoni
Bakteriell pneumoni
Sarkoidose
00001595258f516188
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Som lege i spesialisering skal du foreta en klinisk vurdering av en pasient som gjennomgikk et akutt
transmuralt hjerteinfarkt for 5 dager siden. Det ble utført trombolytisk behandling 4 timer etter
smertedebut, senere gjort PCI mot en trombotisk okkludert arteria circumflexa med "angiografisk godt
resultat". Tross dette tilkom Q-utvikling i EKG og betydelig troponinstigning i påfølgende blodprøver
som tegn på et gjennomgått større hjerteinfarkt.
Ved auskultasjon finner du en tydelig systolisk bilyd grad 3 av blåsende karakter med punktum
maksimum over apex og utstråling til venstre axille. I tillegg høres en galopprytme som uttrykk for en
tredje hjertetone. Både bilyd og galopprytme er tilkommet siden siste auskultasjon for ett døgn siden.
Du mistenker at det er tilkommet en akutt mitralinsuffisiens.
Hvilken supplerende undersøkelse er best egnet til å bekrefte din mistanke?
A
B
C
D

Røntgen computer tomografi av hjertet, lungene og de store blodårer i thorax.
Røntgenundersøkelse av hjerte og lunger.
Ekkokardiografi med Doppler blodstrømsmåling.
Venstresidig hjertekateterisering med angiografi.
00001595258f516188
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En jente på 9 år fikk for første gang et anfall med rykninger i kroppen tidlig på morgenen før hun sto
opp.
Hvilken form (type) EEG vil du henvise til?
A
B
C
D

24-timers EEG med bærbar opptaker i vanlig aktivitet og under søvn
Standard-EEG mens hun er våken i 20 minutter på seksjon for klinisk nevrofysiologi
Langtidsregistrering med EEG og video-opptak (for å fange opp anfallet) mens hun er innlagt i
sykehuset i 1-3 døgn
Søvn-deprivert EEG tatt mens hun sover i omtrent en time på seksjon for klinisk nevrofysiologi
00001595258f516188
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En 23 år gammel tidligere frisk kvinne som brukte p-piller og røykte ble innlagt etter at hun hadde hatt
et generalisert tonisk klonisk krampeanfall med fokal start i høyre arm. De siste 3 ukene før anfallet
hadde hun hatt en gradvis økende frontal hodepine og kvalme. Ved innleggelsen var temperaturen
37,8, og det var ingen stasepapille. Hun ble spinalpunktert og det ble gjort funn som vist i tabellen
nedenfor. I løpet av et par dager på avdeling utviklet hun gradvis en betydelig parese i høyre arm og
ben og dysfasi. CT cerebri med og uten kontrast i mottagelsen viste funn i venstre frontalregion som
ved infarkt, og kontroll dagen etter viste økt ekspansjon på venstre side og enkelte flekker med blod
kortikalt på venstre side. MR-angiografi tatt innleggelsesdagen viste normal arteriell fase, men
sannsynlig manglende fylning av sinus sagittalis superior. Det var mange diagnoser som ble diskutert i
starten.
Lab-verdier

Referanseverdier

Trykk

28 mm H20

< 20 mm H20

Celletelling

0

0-5

Glukose

3,4 (i serum 4,9)

ca 60-70 % av samtidig
blodglukoseverdi
Hvilken diagnose var mest sannsynlig ut fra de foreliggende opplysninger?
A
B
C
D
E

Herpes-encefalitt
Aneurismeblødning
Tumor cerebri
Sinusvenetrombose
Cerebral arteriell tromboembolisk sykdom
00001595258f516188
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En 15 år gammel gutt har i løpet av det siste året klagd litt over ustøhet og svimmelhet. Fastlegen vil
utrede dette nærmere og henviser ham til MR-undersøkelse. MR viser en cystisk velavgrenset tumor i
den ene cerebellarhemisfæren. Det ble ikke påvist tegn til hydrocephalus.
Hvilken tumor har denne gutten mest sannsynlig?
A
B
C
D

Diffust gliom grad II-III
Pilocytisk astrocytom
Ependymom
Medulloblastom
00001595258f516188
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Amiodaron er et legemiddel som i blant brukes ved hjertearytmier.
Hvilken av følgende påstander er riktig for dette legemidlet?
A
B
C
D

Det bør utføres måling av tyreoideastimulerende hormon (TSH) ved oppstart og under pågående
behandling
Midlet er kontraindisert ved hjertesvikt
Midlet er kontraindisert etter hjerteinfarkt
Midlet må seponeres før hjertekirurgi siden risikoen for å utløse alvorlige arytmier da er spesielt
høy
00001595258f516188
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En mann på 63 år oppsøker deg som fastlege fordi han siste trekvart år har blitt ustø og har hatt
episoder med svimmelhet der han føler omgivelsene går opp og ned. Ved grundig utspørring får du
fram at det ikke dreier seg om kraftige svimmelhetsanfall. Svimmelheten varer fra noen minutter til
timer, og han har litt susing i høyre øre. Han har ikke hatt noen infeksjonssykdom senere tid. Ved en
målrettet nevrologisk undersøkelse finner du tydelig nedsatt hørsel ved fingergnissingstest på høyre
side, og ved Rombergs prøve er det falltendens mot høyre. Hørselstapet er ikke kjent fra tidligere.
Ellers normale forhold.
Hvilken diagnose er mest sannsynlig og viktigst å utelukke?
A
B
C
D
E

Akusticusnevrinom
Ménières sykdom
Multippel sklerose
Vestibularisnevritt
Hjernestammeinfarkt
00001595258f516188
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En mann på 22 år ankommer akuttmottak med akutt tungpust som har vart i en halvtime. Det har ikke
vært noe traume. Han har oksygenmetning på 83%. Det tas røntgen thorax:

Hva er mest sannsynlig årsak til hans tungpusthet?
A
B
C
D

Lungestuvning
Akutt astmaanfall
Pneumothorax
Lungeemboli
00001595258f516188
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En 70 år gammel kvinne kommer på allmennlegekontoret ditt og sier at hun den siste tid har merket at
hun ser mye dårligere enn før i motlys, spesielt når hun kjører bil. Videre sier optikeren at hun er blitt
mer nærsynt.
Hva er den mest sannsynlige diagnosen?
A
B
C
D

Cataract
Opticusneuritt
Occipitalt infarkt
Amotio retinae
00001595258f516188
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En 66 år gammel tidligere skipsverftsarbeider har fått diagnostisert et malignt mesoteliom i peritoneum.
Hvilken arbeidsmiljøpåvirkning er den mest sannsynlige årsaken til sykdommen?
A
B
C
D

Sveiserøyk
Støv fra krystallinsk kvarts
Støv fra asbest
Røyk med polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)
00001595258f516188
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Ved hvilken av tilstandene under er behandling med betablokkere kontraindisert?
A
B
C
D

Aortastenose hos en pasient som behandles med en karselektiv kalsiumantagonist
AV-blokk grad III hos en pasient med pacemaker
Hjertesvikt hos en pasient som behandles med ACE-hemmer
AV-blokk grad II hos en pasient uten pacemaker
00001595258f516188
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Støy i arbeidsituasjoner kan føre til skade på hørselen, og arbeidsmiljøloven setter derfor grenser for
støyeksponering på arbeidsplassen.
Hvilke grenser er gjeldende?
A
B
C
D

30 dB over 8 timer og 60 dB impulsstøy
60 dB over 8 timer og 130 dB impulsstøy
85 dB over 8 timer og impulsstøy 130 dB
130 dB over 8 timer og 150 dB impulsstøy
00001595258f516188
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I den histopatologiske diagnostikken av muskelsykdommer er det viktig å skjelne mellom en primær og
nevrogen myopati.
Hvilket av følgende histopatologiske trekk taler for en muskelsykdom av sistnevnte type?
A
B
C
D

Atrofiske muskelfibre
Fibrose
Lymfocyttinfiltrasjon
Nekrotiske muskelfibre
00001595258f516188
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Pasienten din er en kvinne på 48 år som nylig har fått påvist utbredt kreftsykdom i buken. Du er
hennes fastlege som kjenner henne godt. Kvinnen er gift og har to ungdommer på 16 og 18 år.
Pasienten får livsforlengende kjemoterapi og er svært optimistisk vedrørende behandlingen. Hun
forteller deg derfor at familien ikke behøver informasjon vedrørende hennes situasjon.
Hvordan vil du håndtere dette som hennes fastlege?
A
B
C
D

Du ser ingen grunn til å innkalle henne til kontroller siden hun går til behandling og kontroller på
Kreftklinikkens poliklinikk.
Du forteller henne ved første konsultasjon at hun ikke har en kurativ sykdom.
Du spør henne hva hun vet og forstår av sykdommen sin, og når hun tenker å fortelle familien sin
det hun vet.
Du lar pasienten din styre hva dere skal snakke om ved kontrollene.
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En 63 år gammel mann ligger i koma, og det er bedt om nevrologisk vurdering for å anslå prognosen.
Nevrologen finner at pasienten har intakte corneareflekser.
Hvordan tolker du dette funnet?
A
B
C
D

Det er holdepunkter for at trigeminuskjernene er intakte
Det foreligger ikke skade på 9. hjernenerve
Det foreligger ikke en sentral facialisparese
Det er holdepunkter for at okulomotoriuskjernene er intakte
00001595258f516188
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En tidligere frisk mann på 45 år kommer til fastlegen med ryggsmerter med utstråling. De er konstante,
har vart i to uker, og er lokalisert i korsryggen og baksiden av venstre lår, legg og undersiden av
fotblad. Han har ikke hatt feber eller andre allmennsymptomer. Han har forståelse for at han bør være i
normal aktivitet.
Hva er en viktig symptomendring mannen bør informeres om å være særlig oppmerksom på?
A
B
C
D

Kraftigere utstråling til legg og fot
Nummenhet i skrittet
Forverring av smertene ved aktivitet
Smerter i hvile og morgenstivhet
00001595258f516188
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Du jobber som lege i spesialisering ved et universitetssykehus. På din vakt legges en 34 år gammel
kvinne inn med plagsom hjertebank som har stått på i 2 timer. Hun er våken og klar, godt perifert
sirkulert. EKG viser en regelmessig smalkomplekset takykardi med frekvens 180/min. Du ser ingen
sikre P-bølger og legger ned en øsofaguselektrode. Det viser seg at atrieaktivering starter 0,06 s (60
ms) etter start av hvert QRS.
Hva er den mest sannsynlige arytmidiagnosen?
A
B
C
D

Atrieflutter
AV-nodal reentrytakykardi
AV-reentrytakykardi
Atrietakykardi
00001595258f516188
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En kvinne på 25 år spiser fiskepinner 1 gang i uken, men liker ikke annen fisk. Hun bruker olivenolje til
matlagning, og har sluttet med smør eller margarin på brødet fordi hun strever med å holde vekten
stabil. En venninne har anbefalt henne å spise avocado og oliven fordi de inneholder sunt fett, så hun
bruker dette i salater flere ganger i uken. Hun bruker hasselnøtter og mandler som snacks hvis hun blir
sulten på vei hjem fra jobben. Kvinnen tar en multi-vitamin- og mineraltablett daglig.
Trenger kvinnen tilskudd av omega-3-fett?
A
B
C
D

Nei, det holder med multi-vitamin-pluss-mineraltabletten
Ja, hun har ingen gode kilder til omega-3-fett i kostholdet sitt
Ja, ellers må hun spise så mye av nøttene at hun vil øke i vekt
Nei, hun får nok omega-3-fett fra nøtter og avocado
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Ved Huntingtons sykdom finner man patologisk tap av nevroner og synapser, samt feilfoldede,
aggregerte proteinavleiringer.
Hvilket protein er hovedingrediensen i avleiringene man finner ved denne sykdommen?
A
B
C
D

Betaamyloid
Huntingtin
Alfasynuclein
Hyperfosforylert tau-protein
00001595258f516188
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En 64 år gammel kvinne er henvist til utredning i spesialisthelsetjenesten for mistenkt kognitiv svikt. I
følge ektefellen har hun det siste året utviklet ekspressiv afasi og blitt mindre empatisk og mer
selvopptatt enn tidligere, men hun har ingen svikt i kortidshukommelsen. Hun synes selv henvisningen
til spesialist er unødvendig, da hun føler seg frisk.
Hvilken tilstand bør primært mistenkes ut fra disse opplysningene?
A
B
C
D

Alzheimers sykdom
Depresjon
Frontotemporallappsdemens
Demens med Lewylegemer
00001595258f516188
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En 75 år gammel mann blir funnet med redusert bevissthet utenfor huset sitt. Det er uklart hva som har
skjedd. Ved undersøkelse finner du Glasgow Coma Scale skår 6, men du får ikke frem bevegelse i
høyre side av kroppen ved smertestimulering. Venstre pupille er dilatert og lysstiv.
Hvilken form for herniering er mest sannsynlig årsak til funnene?
A
B
C
D

Transtentoriell herniering (herniering av mediale del av temporallapp under tentoriumskanten)
Subfalcin herniering (herniering under falx)
Herniering av lillehjernevev gjennom foramen magnum
Hjernetamponade
00001595258f516188
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En 30 år gammel kvinne møter på konsultasjon hos deg som karkirurg på et sykehus grunnet varicer.
Hun synes det er kosmetisk skjemmende og opplever tyngdefølelse i beina om hun står lenge. Du gjør
en ultralyd-undersøkelse og finner refluks i vena saphena magna.
Hvilket behandlingsalternativ bør man forsøke først?
A
B
C
D

Råde til bruk av kompresjonsstrømper og gi informasjon om varicer.
Tilby kirurgi med fjerning av synlige varicer (lokal ekstirpasjon).
Tilby endovenøs behandling av varicer. Pasienten er i full jobb og slipper sykemelding med denne
behandlingsformen.
Tilby åpen kirurgi med reseksjon av vena saphena magna. Dette er en veletablert
behandlingsform uten fare for residiv.
00001595258f516188
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En mann på 55 år har gjennomgått allogen benmargstransplantasjon som ledd i behandling av akutt
myelogen leukemi. I etterkant av transplantasjonen utvikler han akutt transplantat-mot-vert-sykdom
(GVHD).
Hvorfor får han økt risiko for langvarig immunsvikt hvis han overlever?
A
B
C
D

Fordi donors antigenpresenterende celler vedlikeholder en langvarig immunrespons ved akutt
GVHD
Fordi GVHD fører til skade av vekstområdene for lymfocytter i thymus og benmarg
Fordi GVHD gir en cytokinstorm og blant annet TNF er cytotoksisk i høye doser
Fordi donors T-celler dreper mange av mottagers lymfocytter ved akutt GVHD
00001595258f516188
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En person i 30-årene gikk til legen på grunn av slapphet og noe luft i magen. I forbindelse med
utredningen ble vedkommende henvist til gastroskopi med biopsitaking av tynntarmslimhinnen.
Histologien derifra er vist på bildene under.
Hva er den mest sannsynlige diagnosen?
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A
B
C
D

Kronisk aktiv duodenitt
Cøliaki
Normal duodenalslimhinne
Morbus Crohn
00001595258f516188
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En kvinne på 60 år har vært innlagt for en KOLS-forverring for noen uker siden. Ved kontroll på
poliklinikken er hun i sin habitualtilstand. Spirometri viser FEV1 på 40% av forventet og arteriell
blodgasser er innenfor normalområdet. Hun har sluttet å røyke, og har fått hjelp til lungerehabilitering
av fysioterapeut. Hun har sjelden alvorlige KOLS forverringer, men hun sier sykdommen hindrer henne
i å være i aktivitet. Hun bruker kun en kortidsvirkende beta-agonist (SABA) ved behov, og det vurderes
at hun bør få mer behandling for sin KOLS for å hindre ytterligere forverringer og kanskje lindre
symptomer.
Hva kunne være neste naturlige langsiktige behandlingstrinn å forsøke her?
A
B
C
D

Gi forebyggende langtids antibiotika behandling
Gi lang-tids oksygenterapi (LTOT) for symptomlindring
Starte med en lav daglig dose perorale kortikosteroider
I tillegg til SABA kan man legge på et kombinasjonspreparat med LABA (long-acting betaadrenoreceptor agonist) og inhalasjonskortikosteroider
00001595258f516188
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En kvinne på 76 år som tidligere er frisk, kommer til konsultasjon hos fastlege fordi hun ukentlig i
perioder er «urolig» i brystet og har uregelmessig puls. Under slike «anfall» har hun mindre fysisk
arbeidskapasitet og får raskt funksjonsdyspne. Anfallene går over i løpet av noen timer. Ved
undersøkelsen finner du blodtrykk 156/88, puls 92, uregelmessig som ved atrieflimmer. Ingen bilyd
over hjertet, normale auskultatoriske lungefunn, ingen perkutorisk dempning over lungene. EKG
bekrefter atrieflimmer, frekvens 98.
Hvilken medikamentell behandling vil du starte på legekontoret?
A
B
C
D

Oppstart med antikoagulasjon og frekvensreduserende behandling (betablokker).
Oppstart med platehemmende behandling.
Oppstart med antikoagulasjon og antihypertensiv behandling.
Oppstart med antikoagulasjon.
00001595258f516188
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En 45 år gammel mann med diabetes type 2 og som er klart overvektig, kommer på
allmennlegekontoret ditt. Han ønsker å forebygge øyekomplikasjoner og lurer på om han kan
normalisere sukkerstoffskiftet uten medikamenter. Han er klar over at god regulering med
medikamenter reduserer risikoen for øyekomplikasjoner.
Hva vil du tilråde pasienten?
A
B
C
D

Intensivert medikamentell behandling
Insulinbehandling
Hard fysisk trening
Tilstrekkelig vektreduksjon
00001595258f516188
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En mann på 47 år kommer til deg som ny fastlege fordi han ønsker å søke om uførepensjon. Han
var for to år siden utsatt for en alvorlig motorsykkelulykke. Han forteller at hadde vært helt bevisstløs
på skadestedet og ble sendt til universitetssykehuset med luftambulanse. Bildediagnostikk hadde
visstnok hovedsakelig vist en skadetype som er vanlig ved trafikkulykker. Den skal imidlertid ikke ha
vært av den aller mest alvorlige typen. Han forteller deg at han ikke husker noe av den første måneden
etter skaden, hans første minne er at han var på en rehabiliteringsavdeling. Han har nå prøvd seg litt
på jobben, men får det ikke til. Han sier at både kona og arbeidskollegene opplever han som forandret
etter ulykken.
Hvilke kognitive problemer vil være de mest typiske hos denne pasienten?
A
B
C
D

Oppmerksomhetsvansker, hukommelsesproblemer, eksekutive vansker og redusert mentalt
tempo
Oppmerksomhetsvansker, hukommelsesproblemer, eksekutive vansker og apraksi
Neglekt, hukommelsesproblemer, eksekutive vansker og apraksi
Redusert verbal IQ, hukommelsesproblemer, eksekutive vansker og redusert mentalt tempo
00001595258f516188
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Ei 4 år gammel jente kommer til 4-årsundersøkelse på helsestasjonen. Hun har hatt normal utvikling
frem til nå, men mor synes hun skjeler innover av og til. Du forsøker å gjennomføre visustesting med
Lea-tavle, men hun vil ikke samarbeide. Du får henne ikke til å si noen av symbolene, men du får til
cover/uncovertest som er normal. I tillegg er det sidelik corneal lysrefleks og rød refleks.
Hva gjør du videre?
A
B
C

Du ser dette an. Du finner ingen tegn til skjeling, og hun er uansett for liten til å få gjennomført en
visusundersøkelse.
Du kaller henne inn til visustest om et par uker. Hvis denne er normal er det ikke grunn til
henvisning til øyelege. Hvis den er unormal henviser du til øyelege.
Du kaller henne inn til ny visustest om et par uker. Etter at dette er gjennomført henviser du til
øyelege for vurdering.
00001595258f516188
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Ved akutt myokard-iskemi reduseres hjertemuskelcellenes inotropi i løpet av få minutter.
Hva er den viktigste intracellulære mekanismen i den tidligste fasen?
A
B
C
D

Aktiviteten av natrium-hydrogen-veksleren øker, og cellen overbelastes med kalsium.
Cellemembranen depolariseres, og aksjonspotensialet reduseres.
Manglende oksygentilførsel reduserer ATP-produksjonen, og cellene taper kalsium.
Oksygenmangelen fører til laktatproduksjon, og intracellulær acidose reduserer funksjonen i
myofilamentene.
00001595258f516188
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Du er legevaktslege på vakt en kald helg i november og blir ringt opp av foreldrene til ei jente på 4 år
som har fått lettgradig feber og hoste de siste to timene. Du hører jenta i bakgrunnen i telefonen, hun
har tørr, gjøende og sår hoste, gråter og synes å ha litt hvesende pust (stridor). Hun har ingen
svelgproblemer, drikker greit og temperaturen er 37,8 grader Celsius.
Hva er mest sannsynlig diagnose?
A
B
C
D

Laryngomalaci
Epiglottitt
Falsk krupp (pseudokrupp)
Fremmedlegeme i hals
00001595258f516188
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En 77 år gammel sprek mann har vært behandlet med PTA (perkutan transluminal angioplastikk) og
stent i arteria femoralis superficialis flere ganger. Det tas en ny CT angio da han nå har smerter ved
gange som begrenser hans livskvalitet betraktelig. CT viser en lang okklusjon i samme arterie
og radiologen mener det ikke ligger til rette for endovaskulært tiltak.
Hvilken behandling er mest riktig å anbefale nå ?
A
B
C
D

Aortobifemoral bypass
Bypass med vene fra arteria femoralis communis til arteria poplitea
Lavmolekylært heparin og deretter langvarig antikoagulasjon med Marevan
Intravenøs infusjon med prostasyklin-agonist
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En 78 år gammel kvinne blir lagt inn pga av brystsmerter som startet for 2 dager siden. I mottagelsen
dør pasienten. Hun hadde ingen tidligere kjente sykdommer. Ved obduksjon finner man et avbleket
område i fremre vegg av venstre ventrikkel. Mikroskopisk undersøkelse viser nekrotiske myokardfibre
og rikelig med granulocytter. I tillegg finner man stenoserende coronar aterosklerose. Det er ingen
andre vesentlige funn ved obduksjon.
Hvordan vil du tolke funnene sett i sammenheng med sykehistorien?
A
B
C
D

Funnet beskriver et ferskt hjerteinfarkt og er den direkte årsak til dødsfallet
Funnet beskriver et arr i myocard. Det er ikke umiddelbar årsak til dødsfallet, men viser sammen
med stenoserende coronar aterosklerose at pasienten mest sannsynlig har hatt hjerteinfarkt
tidligere. Et nytt akutt hjerteinfart er sannsynligvis umiddelbar dødsårsak.
Funnet beskriver et arr i myocard. Det passer med gammelt hjerteinfarkt og har ingen direkte
sammenheng med dødsfallet. Man kunne av sykehistorien mistenke akutt hjerteinfarkt, men det
har man ikke funnet holdepunkter for. Dødsårsak forblir usikker.
Funnet beskriver et granulasjonsvev. Dette oppfattes å være forårsaket av et akutt hjerteinfarkt og
vurderes som umiddelbar dødsårsak.
00001595258f516188

-22-

80
En 75 år gammel mann kommer på allmennlegekontoret ditt og kan fortelle at han har følt seg slapp
de siste ukene. Han har vondt i en del større ledd. Videre har han en ganske kraftig og nesten
kontinuerlig hodepine som han ikke har opplevd tidligere. Det gjør vondt å tygge, et problem som han
tidligere ikke har hatt. De siste dagene har han hatt episoder av minutters varighet der han er blind på
høyre øye. Han er stort sett tidligere frisk. Ved undersøkelse er det normale funn ved klinisk
undersøkelse av hjerte og halskar. Pasienten er palpasjonsøm over temporalisarteriene.
Hva er den mest sannsynlige diagnosen, og hvilken undersøkelse er best for å avklare
diagnosen gitt at du har undersøkelser både i primær og spesialisthelsetjenesten til rådighet?
A
B
C
D

Arteritis temporalis. Temporalisbiopsi.
Cardiale embolier til øyet. Ekkokardiografi.
Disseksjon av a. carotis. MR-angiografi av halskar.
Embolier fra atherosclerotisk plakk i arteria carotis på halsen. Ultralyd Doppler halskar.
00001595258f516188
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Les dette utdraget fra et abstract (Bønaa, K. H., et al. (2016). "Drug-Eluting or Bare-Metal Stents for
Coronary Artery Disease." New England Journal of Medicine 375(13): 1242-1252.):
“We randomly assigned 9013 patients who had stable or unstable coronary artery disease to undergo
percutaneous coronary intervention (PCI) with the implantation of either contemporary drug-eluting
stents or bare-metal stents. The primary outcome was a composite of death from any cause and
nonfatal spontaneous myocardial infarction after a median of 5 years of follow-up.”
En av konklusjonene fra studien var at det ikke var noen forskjell mellom intervensjonsgruppene med
tanke på det primære endepunktet.
Hvilket effektestimat er i overenstemmelse med dette?
A
B
C
D

Absolutt risikoreduksjon -1,7% (95% KI -2,3% til -0,5%)
Relativ risiko 0,98 (95% KI 0,88-1,09)
Absolutt risikoreduksjon 2,2% (95% KI 1,3% til 3,4%)
Relativ risiko 0,76 (95% KI 0,69-0,85)
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En pasient innlegges kirurgisk klinikk med sterke og konstante smerter i epigastriet som stråler ut mot
ryggen. Ved undersøkelsen er det ikke hørbare tarmlyder. Pasienten er kjent alkoholiker. Du mistenker
en akutt pancreatitt.
Hvilke blodprøver vil du ta for å styrke mistanken om pancreatitt?
A
B

Somatostatin og pankreatisk polypeptid
Amylase og lipase

C
D

Gastrin og sekretin
Insulin og glukagon
00001595258f516188
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En 86 år gammel kvinne som til vanlig er frisk, selvhjulpen og oppegående, utvikler raskt uttalt
tungpusthet. Hun legges inn på sykehus med en respirasjonsfrekvens på 35/min. Perifer O2-metning
måles til 72%. Over lungene høres knatrelyder over for- og bakflater. Rektaltemperaturen er 37,2
grader Celsius. Blodtrykket måles til 192/110 mmHg, pulsen til 107/min. EKG viser takyfrekvent
sinusrytme, store amplituder i prekordialavledningene og konvekst nedadvendte ST-depresjoner
lateralt prekordialt. Det tas et røntgen thorax som viser markerte lungekar, spredte ukarakteristiske
infiltrater og sløring basalt bilateralt. Pasienten har med en resept som viser at fastlegen tidligere har
ordinert atenolol og hydroklorotiazid tabletter.
Hva er sannsynlig diagnose?
A
B
C
D

Akutt pneumoni.
Akutt lungeemboli.
Akutt lungeødem.
Akutt subendokardielt infarkt.
00001595258f516188
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En 85 år gammel mann får flere erytrocytt-transfusjoner etter et betydelig blodtap. Transfusjonene har
følgt normal prosedyre, og blodet ble utlevert etter dataforlik. Etter transfusjonene har blodtrykket
steget fra 90/70 til 140/100 mmHg, mens oksygenmetningen har falt fra 96% til 87%. Temperaturen er
stabil på 37.4 °C. Pasienten har ikke tegn til utslett.
Hvilken type transfusjonsreaksjon er mest sannsynlig hos denne pasienten?
A
B
C
D

Allergisk non-hemolytisk transfusjonsreaksjon
Akutt hemolytisk transfusjonsreaksjon
Transfusion-related acute lung injury (TRALI)
Transfusion-associated circulatory overload (TACO)
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Hva er den vanligste årsaken til spinal stenose i lumbalcolumna?
A
B
C
D

Degenerative forandringer i ryggsøylen
Forsnevring av spinalkanalen som følge av idiopatisk skoliose
Forsnevring av spinalkanalen som følge av bruddskade
Medfødt trang spinalkanal
00001595258f516188
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En 45 år gammel mann har fått gjennomført en gastrisk bypass grunnet sykelig overvekt. Noen uker
etter inngrepet klager mannen over stort ubehag ved måltider. Få minutter etter måltid blir han
svimmel, føler hjertebank og blir klam og svett. Det hjelper å legge seg ned og slappe av.
Hvilken tilstand er mest sannsynlig hos denne pasienten?
A
B
C
D

Gallesteinsanfall
Dumping syndrom
Ulcus pepticum
Dehydrering
00001595258f516188
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En 75 år gammel dame kommer på allmennlegekontoret ditt. Hun har i en uke merket at sentralt i
høyre synsfeltet blir rette linjer krokete og bokstaver forvrengt. Du oftalmoskoperer og finner at i høyre
netthinne svarende til maculaområdet, er det blødninger og druser. Synsstyrke er på høyre øye med
egen brille 0,3.
Hva gjør du?
A
B
C
D

Ber pasienten dra hjem med beskjed om å ta kontakt ved ytterligere forverring
Sier til pasienten at hun har våt aldersrelatert maculadegenerasjon, at sentralsynet vil gå tapt og
at noen behandling dessverre ikke finnes
Ber pasienten ta kontakt med optiker for brilletilpasning
Tar kontakt med nærmeste øyelege/øyeavdeling for ganske umiddelbar behandling
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En 32 år gammel mann kommer til deg på legekontoret med akutt innsettende lumbale smerter uten
utstråling. Han lurer på om han trenger spesifikk behandling. Han er tidligere frisk og trener
regelmessig. Han har vært hjemme fra jobb i 3 dager, men har gjort en del arbeidsoppgaver
hjemmefra. Du undersøker pasienten og har fokus på trygging og egenmestring i samtalen.
Hvordan vil du håndtere denne pasienten videre?
A
B
C
D

Henvise til naprapat for helhetlig tilnærming
Henvise til fysioterapeut som driver aktiv behandling og gir råd for å fremme egenkontroll
Henvise til tverrfaglig kognitiv basert rehabilitering
Gi råd om aktivitet og ikke henvise videre
00001595258f516188
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En 77 år gammel mann har blir akutt uvel under hagearbeid med tungpust og svimmelhet. Han har
tidligere gjennomgått et moderat stort hjerteinfarkt i nedre vegg av venstre ventrikkel. Du arbeider som
lege i spesialisering ved lokalsykehuset når han kommer inn med ambulanse. Han er omtåket, blek og
klam med blodtrykk 90/50 mmHg. Det tas et EKG som viser en regelmessig takykardi 180/min. QRS er
0,17 s bredt.
Hva er mest sannsynlige arytmidiagnose?
A
B
C
D

Mest sannsynlig WPW-syndrom med antidrom AV-reentrytakykardi
Mest sannsynlig atrieflutter med 2:1 blokk
Mest sannsynlig supraventrikulær takykardi med grenblokk
Mest sannsynlig ventrikkeltakykardi.
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Du er fastlege for en 80 år gammel kvinne. Du har målt hennes Hgb konsentrasjon til 13,2 mg/dl
(normalt 11,7-15,3 på en kvinne). Hun spør hva blodprosenten er.
Hva er riktig svar?
A
B
C
D

100%
97%
90%
85%
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En kvinne på 32 år er gravid i svangerskapsuke 22 og søker lege pga økende bekkensmerter. Hun har
tatt en del paracetamol tabletter de siste to ukene og lurer på om det er greit å fortsette med dette. En
venninne har sagt at det kan øke risiko for astma hos barnet. Du vil se etter oppdatert kunnskap og
finner blant annet en artikkel publisert i april 2016 i International Journal of Epidemiology (Magnus MC
et al: Prenatal and infant paracetamol exposure and development of asthma). I denne studien benyttet
forskerne informasjon fra over 50000 deltakere i Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa), blant
annet fra spørreskjemaene som mødrene fylte ut i svangerskapet (bruk av paracetamol ved 18 uker og
30 uker) og da barna deres var 3 år (forekomst av astma). Totalt hadde 5,7 % av barna astma da de
var 3 år. Relativ risiko (RR) for astma ved 3 år etter eksponering for paracetamol i svangerskapet var
1.13 (95% KI 1.02-1.25) i justerte analyser. Du vil forsøke å forklare funnene til en kollega.
Hvilket av utsagnene under vil du da velge?
A
B
C
D

Sammenlignet med ueksponerte barn hadde barn som ble eksponert for paracetamol i
svangerskapet 5,7% høyere risiko for astma ved 3 år.
Sammenlignet med ueksponerte barn hadde barn som ble eksponert for paracetamol i
svangerskapet 113 % høyere risiko for astma ved 3 år.
Sammenlignet med ueksponerte barn hadde barn som ble eksponert for paracetamol i
svangerskapet 13% høyere risiko for astma ved 3 år.
Sammenlignet med ueksponerte barn hadde barn som ble eksponert for paracetamol i
svangerskapet ingen statistisk signifikant økning av risiko for astma ved 3 år.
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Du er fastlege. En 65 år gammel kvinne kommer til oppfølging av depresjon. Hun bemerker at hun får
smerter i tykkleggen når hun går 500 m. Smertene forsvinner etter litt hvile. Hun røyker og er
overvektig. Du måler ankel-arm-indeks til 0,75 på høyre side og 0,70 på venstre side. Du mistenker
claudicatio intermittens.
Hva er mest riktige videre behandling av denne pasienten?
A
B
C
D

Du henviser til karkirurg.
Du oppfordrer til røykestopp og henviser til CT angio.
Du oppfordrer til røykestopp og gangtrening, og foreskriver Albyl E og statiner.
Du oppfordrer til røykestopp og gangtrening.
00001595258f516188
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Du er primærlege og skal idag vurdere varighet av antikoagulasjonsbehandling for lungeembolus hos
din kvinnelige pasient på 27 år. Lungeembolusen oppsto og ble påvist for 3 måneder siden og hun har
vært fullt antikoagulasjonsbehandlet siden dette. Hun startet 3. generasjons P-piller (orale
antikonsepsjonsmidler) 6 måneder før opptreden av lungeembolusen. Ellers er hun frisk uten kjent
trombofili, underliggende sykdommer som kan disponere for venøs trombose eller kjente akutt
utløsende årsaker. Hun er ikke gravid ( HCG-test negativ).
Hva er anbefalt behandlingstid for antikoagulasjon og riktig begrunnelse for svaret?
A
B
C
D

Anbefalt behandlingstid for antikoagulasjon er langtids (utover 3 måneder) på foreløpig ubestemt
tid så lenge personen har effekt og toleranse for preparatet. P-piller anses ikke alene som årsak
til lungeemboluser, og en fortsetter utredning av relevant årsak.
Anbefalt behandlingstid for antikoagulasjon er 3 måneder, og avsluttes dermed ved dagens
kontroll. P-piller var trolig ikke årsak til lungeemboluser da hun har brukt P-piller lenge, og hun
kan gjenoppta P-pillebruk
Anbefalt behandlingstid for antikoagulasjon er 3 måneder og avsluttes dermed ved dagens
kontroll. P-pillebruk var årsak til lungeemboluser og behandlingen seponeres.
Anbefalt behandlingstid for antikoagulasjon er langtids (utover 3 måneder) for unge og ellers
friske personer, på foreløpig ubestemt tid så lenge personen har effekt og toleranse for
preparatet. P-piller anses som direkte årsak til lungeemboluser og vurderes gjeninsatt.
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Enterococcus faecium er en viktig sykehusbakterie.
Hvilket av de følgende utsagn om denne mikroben er riktig ?
A
B
C
D

Enterococcus faecium er en gram negativ kokk.
Enterococcus faecium har vanligvis samme resistensmønster som Enterococcus faecalis.
Enterococcus faecium er resistent mot cefalosporiner.
Enterococcus faecium er vanligvis resistent mot vankomycin.
00001595258f516188
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Som lege ved lungemedisinsk poliklinikk har du fulgt en 55 år gammel mann med sarkoidose med
engasjement av lunge og øyne i flere år. Du har seponert prednisolonbehandling for 6 måneder siden,
men han får inhalasjonssteroider på grunn av obstruktiv spirometri og vedvarende hoste, oppfattet
som uttrykk for sarkoidose i luftveisslimhinne. Han er nå henvist for ny vurdering på grunn av forverring
av tungpust og slapphet, samt en nærsynkope i forbindelse med aktivitet.
Røntgen av lungene viser uendret sparsomme retikulære paranchymforandringer i midtfeltene, mens
CO-diffusjon er nedsatt til 45 % av forventet (normalt > 80% av forventet) Ved siste kontroll for 6 mndr.
siden var CO-diffusjon 65 % av forventet. S-kalsium er normal.
Hvilke videre undersøkelser er anbefalt i denne situasjon?
A
B
C
D

EKG og ekkokardiografi
PET-CT
MR caput
HRCT Thorax
00001595258f516188
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En mann og hans kone utredes for Hepatitt B-infeksjon. De er begge i 40-års alderen. Det er gjort
serologi, med følgende svar:
Mann:

Status:
Kone:

Status:

HBsAg

Anti-HBsAg

Anti-HBc

- (neg)

+ (pos)

- (neg)

HBsAg

Anti-HBsAg

Anti-HBc

+ (pos)

- (neg)

+ (pos)
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«+» og «pos» indikerer positivt funn, mens «–» og «neg» indikerer negativt funn.
Forkortelser:
- HBsAg: Hepatitt B surface antigen
- Anti-HBsAg: Anti-hepatitt B surface antigen
- Anti-HBc: Anti-hepatitt B core antigen
Hva er mest riktig slutning om mannens og konas HBV-status, ifølge serologisvaret?
A
B
C
D

Kona er tidligere infisert men ikke lenger smitteførende, mens mannen er smitteførende
Mannen er tidligere infisert men ikke lenger smitteførende, mens kona er smitteførende
Kona er vaksinert og ikke smitteførende, mens mannen er smitteførende
Mannen er vaksinert og ikke smitteførende, mens kona er smitteførende
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En kvinne i 40-årene blir lagt inn med demens, ufrivillige bevegelser og ustøhet. Videre utredning gav
mistanke om prionsykdom.
Hvilket av de nedenfor nevnte utsagn er typisk for en slik sykdom?
A
B
C
D

Prionsykdommer skyldes en virusinfeksjon.
Prionsykdommer skyldes en bakterieinfeksjon.
Prionsykdommene har oftest en arvelig komponent.
Prionsykdommer representerer en spongiform encefalopati.
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En mann på 30 år kommer til akuttmotaket grunnet et astmaanfall. Han er tydelig obstruktiv ved
auskultasjon, har øket respirasjonsfrekvens (20) og arteriell blodgass viser lav PaO2 (7,9), høy pH og
lav PaC02. Mannen blir behandlet medikamentelt, i tillegg til at man gir oksygen 2 liter på maske. Du
undersøker ham igjen en halvtime senere, og observerer at respirasjonsfrekvensen er uendret, og det
er mindre fremmedlyder (stillere) ved auskultasjon. Du tar en kontroll blodgass, og ser at PaO2 er
uendret, noe mer normalisert pH, mens PaCO2 nå er steget og ligger litt over øvre referanseområde.
Hvordan vurderer du nå denne pasienten, og hva vektlegger du?
A
B
C
D

Mindre fremmedlyder over lungene indikerer bedring
Ny blodgass viser uendret pO2, og da er det ikke holdepunkt for forverring.
Pasientens blodgass indikerer forverring
Pasientens blodgass indikerer bedring fordi pH er normalisert
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Les dette utdraget fra et abstract (Bønaa, K. H., et al. (2016). "Drug-Eluting or Bare-Metal Stents for
Coronary Artery Disease." New England Journal of Medicine 375(13): 1242-1252.):
“We randomly assigned 9013 patients who had stable or unstable coronary artery disease to undergo
percutaneous coronary intervention (PCI) with the implantation of either contemporary drug-eluting
stents or bare-metal stents. The primary outcome was a composite of death from any cause and
nonfatal spontaneous myocardial infarction after a median of 5 years of follow-up.”
Hva slags studie er dette?
A
B
C
D

Meta-analyse
Kasus-kontrollstudie
Kohortstudie
Randomisert kontrollert studie (RCT-studie)
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En 20 år gammel mann blir innlagt på sykehus da han de siste dagene har vært plaget med smerter i
buken og følelse av oppblåsthet. Han har ikke hatt avføring de siste to dagene. Nå har han også sluttet
og spise, siden det trykker sånn i magen.
Hvilken undersøkelse vil du benytte deg av for å undersøke plagene nærmere i første omgang?
A
B
C
D

Colonoskopi
Gastroskopi
CT abdomen
Røntgen abdomen
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