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1
En 26 år gammel mann som nylig har startet med et antipsykotisk medikament kommer og lurer på om
han kan ha utviklet akatisi som bivirkning. Han har lært om dette på et pasientkurs.
Hvilke symptomer vil du undersøke/spørre om for å avklare om han har akatisi?
A Ufrivillig muskelsammentrekninger
B Muskelstivhet og rigiditet
C X Rastløshet og bevegelsestrang
Hyppig forekommende bivirkning ved antipsykotikabehandling av psykoser.
Kilde: Lærebok i psykiatri 3.utg Malt et al: s 918
D Tremor og snubletendens
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2
En 19 år gammel jente med avhengighet av amfetamin prostitituerer seg for å tjene penger til
rusmidler. Hun har gjennomført 2 år på videregående skole men 3. året har hun stort sett vært borte og
kommer ikke til å få vitnemål. Hun bor hjemme hos mor og stefar. De gangene du har snakket med
henne har hun fremstått upåfallende bortsett fra at hun bagatelliserer rusbruken. Mor ber deg
tvangsinnlegge henne på psykiatrisk avdeling for å hindre henne i å skade seg selv ytterligere med
prostitusjon og rusbruk. Jenta selv vil absolutt ikke ha noen innleggelse.
Kan du legge henne inn på psykiatrisk avdeling? Begrunn svaret.
A

Nei, hun har alvorlig psykisk lidelse men ikke tilleggsvilkår
Rusevhengighet er ikke regner som en alvorlig sinnslidelse og gir dermed ikke grunnlag for tvang
etter psyksk helsevernloven
B Ja, hun har risiko for alvorlig somatisk skade pga psykisk lidelse
Ikke grunnlag for tvang etter psykisk helsevernloven
C Ja, tilstanden er alvorlig og hun er til fare for seg selv
Hovedkriteriet om alvorlig sinnslidelse er ikke oppfylt - trolig heller ikke farekriteriet.
D X Nei, hun vil ikke legges inn og det er ikke grunnlag for tvang
Riktig. Rusevhengighet er ikke regner som en alvorlig sinnslidelse og gir dermed ikke grunnlag for
tvang etter psyksk helsevernloven
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Hvilken av følgende situasjoner vil oftest utløse angst hos en person med sosial fobi?
A Å gå en fjelltur alene
B Å reise med tog alene fra Trondheim til Oslo
C X Å snakke med andre rundt et kafebord
Det er typisk for sosial fobi at man får angst når man er sammen med andre i små grupper der
man kan få frykt for å bli gransket kritisk av andre mennesker. Både det å snakke og det å spise
mens andre ser på kan utløse angst hos den som har sosial fobi.
D Å sitte tett sammen med andre på kino
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4
Hva er vanskeligst for en person med agorafobi?
A X Å gå en fjelltur alene
Mangel på trygghet ved å være sammen med andre er sentralt ved lidelsen
B Å sitte sammen med andre rundt et kafebord
C Å gå på butikken sammen med ektefelle
D Å gå på torget sammen med ektefelle
000015992a58f91919
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5
Hva er den viktigste forskjellen på gamle og nyere anitipsykotiske legemidler («nevroleptika») når de
brukes ved schizofrenisykdom? Eksempler på de gamle er haloperidol og zuclopenthixol, eksempler
på de nye er quetiapine og olanzapine.
A X Bivirkningene er anderledes for nyere antipsykotika
Det er primært bivirkningsprofilen mer enn effekten på psykotiske kjernesymptomer som er endret
ved de nyere antipsykotika. Ofte problem med vektøkning og metabolske endringer, men mindre
parkonsonistiske bivirkninger
B Vektøkning forekommer sjelden ved nyere antipsykotika
Varierer mellom preparatene, ofte et stort problem også for nye medisiner
C Sedasjon forekommer sjelden ved nyere antipsykotika
Varierer mellom preparatene, ofte et stort problem også for nye medisiner
D Effekten er mye bedre for nyere antipsykotika
000015992a58f91919

6
I ulike lover og forskrifter brukes forskjellige begreper med noe forskjellig innhold om personer med
alvorlige psykiske lidelser. Kapittel 5 i Lov om Psykiskhelsevern; Dom på overføring til tvungent
psykisk helsevern bygger på avgjørelse tatt i strafferetten.
Hvilket begrep brukes i Lov om straff, vilkår for tilregnelighet (§ 20)?
A
B
C
DX

"Psykoselidelse"
"Sinnsyk"
"Alvorlig sinnslidelse"
"Psykotisk"
Se Strafferetten § 20
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7
30 år gammel kvinne innlegges i akuttpsykiatrisk avdeling for første gang. Ingen vesentlige psykiske
plager tidligere, er i arbeid, skilt og et barn som bor hos henne. Siste måned vært på legevakta tre
ganger etter å ha skåret seg opp på underarm. Fortvilet, ser ikke meningen med noe, tanker om å dø.
Hvilken diagnose er mest sannsynlig?
A

Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse
Dette er en differensialdiagnose, men ved personlighetsforstyrrelse er det tidligere debut og et
vedvarende reaksjonsmønster
B Posttraumatisk lidelse (PTSD)
Ikke traume eller typiske symptomer
C X Depressiv episode
Dette er mest sannsynlig fordi det ikke er tidligere kjent psyksisk sykdom og det foreligger
depressive symptomer som har vart i over to uker og fører til vesentlig endring i funksjon.
Depresjon er vanligvis en episodisk lidelse til forskjell fra personlighetsforstyrrelse.
D Akutt forbigående psykose
Ikke beskrevet psykotiske symptomer
000015992a58f91919
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Kvinne 26 år, kjent misbruk av amfetamin. Innlagt i akuttpsykiatrisk post for fem dager siden etter
injeksjon av metamfetamin, ikke kjent ved avdelingen fra tidligere. Hun er motorisk urolig, flakker med
blikket, hører personer som ikke er tilstede og har usammenhengende tale.
Hvilken diagnose er mest sannsynlig?
A
B
C
DX

Akutt forbigående psykose
Schizofreni
Intoksikasjon
Rusutløst psykose
Amfetamnin i blodet resusert, psyosesymptomer utover 2 døgn etter siste innatk; ICD-10
000015992a58f91919
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Kvinne, 22 år, kommer på legevakta med et kutt på armen. Legevaktslegen legger merke til mange
tidligere arr på armene.
Hva er den mest sannsynlige diagnosen?
A

Alvorlig depressiv episode
Ikke beskrevet depressive symptomer og vanligvis ikke langvarig (mange arr fra tidligere)
B Schizofreni
Har vanligvis andre og mer dominerende symptomer i tillegg slik at selvskading i seg selv ikke
gjør at dette er den mest sannsynlige diagnosen
C Tilpasningsforstyrrelse
Ikke typisk og ikke beskrevet belastning
D X Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse
Selvskading eller trusler om selvskading av en av tilleggskriteriene for emosjonelt ustabil
personlighetsforstyrrelse, borderline type. Mange tidligere arr tyder på atferd over tid som er
forenlig med at det er et langvarig problem som ved en personlighetsforstyrrelse.
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Hvilken eller hvilke former for psykoterapi har effekt ved emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse?
A Dialektisk atferdsterapi
B Ingen psykoterapi har effekt
C X Dialektisk atferdsterapi og psykodynamisk terapi
Både dialektisk atferdsterapi og psykodynamisk terapi har dokumentert effekt ved emosjonelt
ustabil personlighetsforstyrrelse
D Psykodynamisk psykoterapi
000015992a58f91919
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Kvinne 28 år kommer til fastlegen som diagnostiserer alvorlig depresjon og vil starte medikamentell
behandling. Pasienten har aldri tidligere vært derprimert eller hatt hevet stemningsleie.
Hvilket medikament bør man starte med?
A X Et SSRI (selektiv serotonin reopptakshemmer)
SSRI er det naturlige førstevalg ved behandling av første episode av antatt unipolar depresjon.
B Lamotrigin (Lamictal)
Lamotrigin er ikke indisert ved behandling av antatt unipolar lidelse.
C Et SNRI (selektiv noradrenalin og serotonin reopptakshemmer)
SNRI er ikke førstevalg ved behandling av første episode av antatt unipolar depresjon.
D Et tricykliske antidepressivum (TCA)
Tricykliske antidepressiva er ikke førstevalg ved depresjon på grunn av bivirkninger og toksisitet.
000015992a58f91919
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Hvilken behandling er førstevalg ved obsessiv kompulsiv lidelse (OCD)?
A Kognitiv terapi
B Medikamentell behandling med SSRI
C X Eksponering med responsprevensjon
Generelt anerkjent som beste behandling. Se bla Lærebok av Malt et al fra 2012 s. 331
D Langtids psykodynamisk terapi
000015992a58f91919
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En mann på 30 år kommer til deg på legevakta. Han har vært i jobb som fisker i et par år og har trivdes
bra med det. Men de siste ukene har han begynt å få en følelse av at de andre på båten baksnakker
ham og han har lurt på om de prøver å ødelegge for ham ved å gjemme tingene hans. Den siste uka
har han blitt overbevist om at de andre på båten vil bli kvitt ham og han mener at de spionerer på ham
og at de har hatt noe i kaffen hans som gir ham hjertebank for å plage ham. Han tør nå ikke å sove på
båten og ber om sykemelding før neste tur ut på fiskefeltet. Du snakker med skipperen som virker
hyggelig og er godt fornøyd med Per og som ikke kjenner til noen plaging og ønsker å ha ham med på
neste tur.
Hvilken lidelse er mest sannsynlig?
A

Paranoid schizofreni
Ikke hallusinasjoner, bisarre forestillinger eller omfattende funksjonssvikt
B Sosial angst med dissosiative symptomer pga søvnløshet
Har psykotiske symptomer i form av vrangforestillinger
C X Akutt paranoid psykose
Rett svar fordi ikke-bisarre vrangforestillinger som har vart under tre måneder. Hvis man tenker at
grensen er en måned (som ved schizofreni) så er det bare klar psykose siste uke, og dermed
også innenfor grensen for akutt schizofren psykose.
D Vrangforestillingslidelse (også kalt paranoid psykose)
Har ikke vart over tre måneder.
Selve den klare psykosen har bare vart en uke, som også er under grensen for akutt schizofren
psykose.
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Hvilken av følgende negative effekter kan man få av antipsykotisk medikasjon?
A

Antipsykotika vil vanligvis føre til en viss økning av depressive symptomer
Antipsykotika kan ha tilleggsefekt mot depresjon og brukes også ved psykotisk depresjon
B Antipsykotika vil vanligvis gi en viss reduksjon i kognitiv prestasjon
Forventer uendret eller bedret kognitiv funksjon ved behandling av psykose med antipsykotisk
medisin, selv om det kan forverres ved overdosering
C Antipsykotika fører noen ganger til akutt hypoglykemi
Ikke riktig, fører i stedet noen ganger til hyperglykemi og alvorlig ketoacidose
D X Antipsykotika kan gi en meget plagsom urofølelse i bena
Akatisi er en viktig bivirkning som man må kjenne til og kjenne igjen
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En kvinne på 25 år kommer til deg i allmennpraksis og beskriver følgende symptomer i sosiale
sammenhenger: Hjertebank, svetting, må på do, pustevansker og tror hun skal besvime.
Hvilken behandling bør du anbefale?
A Interpersonlig terapi
B X Kognitiv atferdsterapi
Terapiretning med best dokumentasjon ved sosial fobi
C Psykodynamisk behandling
D Traumefokusert behandling
000015992a58f91919
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En 17 år gammel jente kommer til fastlegen i følge med sin far. Hun har vært utsatt for en voldtekt for
et halvt år siden. Hun har forandret seg det siste halvåret. Hun har blitt mer stille og tilbaketrukket,
samtidig som hun oftere får sinneutbrudd og har blitt vanskeligere å ha med å gjøre hjemme. Hun har
fått mindre interesse for skolearbeidet sitt. Fastlegen spør spesifikt om gjenopplevelser, noe pasienten
bekrefter.
Hvilken type behandling bør hun tilbys?
A
B
C
DX

Psykomotorisk fysioterapi
Psykofarmaka
Fysisk trening
Psykoterapi
Studenten skal kunne resonnere seg fram til at PTSD er en meget aktuell diagnose, og studenten
skal være kjent med at psykoterapi er førstevalg når det gjelder behandling av PTSD.
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Kognitiv terapi er en aktuell behandling ved mange psykiske lidelser.
Hvilken av følgende elementer brukes mest ved denne terapiformen?
A

Tankeeksperiment
Tankeeksperiment er ikke et begrep som brukes i forbindelse med kognitiv terapi
B Kognitiv testing
Brukes ved utredning av kognitiv funksjon ved mistanke om feks lærevansker, demens eller lavt
evnenivå. Dette er noe annet enn kognitiv terapi som er opptatt av dysfunksjonelt innhold i
tankene.
C Emosjonsregulering
Emosjonsregulering er ikke et typisk virkemiddel i kognitiv terapi.
D X Atferdseksperiment
Atferdseksperimenter brukes for å teste negative automatiske tanker eller antagelser, som er
sentralt ved kognitiv terapi.
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I undersøkelse av søvnløshet er anamnese sentralt.
Hvilken tilleggsundersøkelse er obligatorisk?
A Aktigrafi
B X Søvndagbok
Minst 14 dager. Dette er vktig for å bedre kunnskap om hvordan pasienten faktisk sover og for at
pasienten selv skal bli klar over sitt søvnmønster.
C Polysomnografi (PSG)
D Søvn-App
000015992a58f91919
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Hvilken muskel initierer fleksjonsbevegelsen i kneet?
A
B
C
DX

M. semimembranosus
M. semitendinosus
M. beceps femoris
M. popliteus
000015992a58f91919
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Hvilke deformiteter i hånden ser vi ofte ved Revmatoid artritt?
A
B
CX
D
E

Deformitet i distale interfalangealledd og seneluksasjoner
Fleksjonskontrakturer i metacarpofalangealleddene, spesielt i de to ulnare fingrene
Svanehalsdeformitet og knappehullsdeformitet
Radial deviasjon av hele metacarpofalangealrekken
Bennets deformering og ruptur av ulnare collateralligament
000015992a58f91919
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En 60 år gammel mann oppsøker ditt legekontor på grunn av plager med lillefinger. Han har lagt merke
til at det siste året har lillefingeren blitt mer og mer kroket. Ved undersøkelsen finner legen en tykk
streng i håndflaten og ut til PIP-leddet i lillefingeren.
Hva er den mest sannsynlige diagnosen og patologien?
A
BX
C
D

Triggerfinger med stor senekul
Dupuytrens kontraktur med hypertrofi av palmarfascie
Sekvele etter skade av fleksorsener til lillefinger
Dupuytrens kontraktur med fortykkelse og forkortning av senene til lillefinger
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Hvilke strukturer er skadet ved en SLAP lesjon?
A
BX
C
D

Kapsel
Brusk
Ben
Leddbånd
000015992a58f91919

23
En eldre dame (72 år) faller på kjøkkengulvet hjemme. Røntgenbilder ved Akutt-poliklinikken på St.
Olavs Hospital viser at hun har pådratt seg et udislokert lårhalsbrudd (FCF), Garden type 2, på høyre
side. Hun har diabetes type II og stabil angina pectoris.
Hva er det mest riktige behandlingsalternativet?
A
B
C
D
EX

Innleggelse og operativ behandling med fjerning av caput femoris og innsetting av hemiprotese
Legge pasienten inn og behandle med strengt sengeleie i 1 måned
Innleggelse med strekkbehandling i 4 uker og endokrinologisk og kardiologisk tilsyn
Berolige pasienten og sende henne hjem med krykker og smertestillende
Innleggelse med operativ stabilisering av fraktur med 2 collumskruer
000015992a58f91919
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En 54 år gammel mann ble for 14 dager siden operert for et brudd i høyre overarm (fractura colli
chirurgicum humeri) med åpen reposisjon av bruddet og fiksasjon med plate og skruer. Han kommer
for å fjerne suturer. Såret har åpnet seg 1 cm i nedre ende og det kommer gul, blakket væske fra såret.
Området er hovent og varmt og han føler seg ikke helt i form, men virker ikke alvorlig syk. Legen
vurderer at han er i god almenntilstand, og mistenker postoperativ sårinfeksjon.
Hvilken strategi bør legen følge videre i håndteringen av denne pasienten?
A X Sende pasienten videre til den avdelingen som har utført inngrepet etter å ha avtalt med
vakthavende, ingen antibiotka før transport
Ved mistanke om dyp sårinfeksjon etter ortopediske inngrep må pasienten vurderes ved
ortopedisk avdeling. Ofte vil de være nødvendig med kirurgisk revisjon. Om mulig avventes
behandling med antibiotika til etter at man har sikret prøver fra dypere deler av operasjonssåret.
B Starte antibiotikabehandling og sende pasienten videre til den avdelingen som har utført
inngrepet etter å ha avtalt med vakthavende
C Fjerne suturer, vaske såret, ta prøve til bakteriologisk undersøkelse, gi antibiotika og ta pasienten
tilbake når svar på prøvene foreligger
D Fjerne suturer, vaske såret, gi antibiotika og ta pasienten tilbake om 1 uke for å se hvordan det
går
000015992a58f91919
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Et nokså oppskjørtet foreldrepar oppsøker Akutt-mottaket på sykehuset fordi deres 6 måneders gamle
gutt har falt ned fra stellebordet og har tydelige smerter. Røntgen viser en fersk høyresidig femurfraktur
uten dislokasjon.
Hva bør legen gjøre?
A
B
C

Operere pasienten med reposisjon av bruddet, pinnefiksasjon og gips.
Legge på gips og sende pasient og foreldre hjem.
Gi konservativ behandling ved å legge barnet inn for smertebehandling og 2 uker med sengeleie
som behandlingstiltak.
D X Legge pasienten inn for strekkbehandling og videre utredning med tanke på mulig mishandling.
Femur fraktur oppstår sjelden i denne aldersgruppen unntatt ved mishandling
000015992a58f91919
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Du er på skitur i Bymarka. Plutselig ser du en kvinne i 40 års alderen faller i en nedoverbakke. Du må
bremse opp for å unngå og kjøre inn i henne. Hun ligger med høyre ankel i stor feilstilling og har stor
smerter. Hva gjør du?
A

Tar av skiskoen. Trekker forsiktig i lengderetning slik at feilstillingen oppheves. Slipper så ankelen
og løper etter hjelp.
Ustabil fraktur, så bør holdes reponert til hjelp kommer og midliertidig stabilisering anlegges.
B X Ringer etter hjelp. Grovreponerer ankelen ved å trekke i lengderetning og får opphevet
feilstillingen. Holder ankelen i rett posisjon til personell fra Røde Kors kommer og legger på en
midlertidig stabilisering.
Riktig svar. Ankelen må holdes i reponert stilling for å hindre blemmedannelse og nekrose i hud.
Midlertidig stabilisering må anlegges da disse som regel dislokeres når man sdlipper
reposisjonen.
C Ringer etter ambulanse og venter sammen med damen.
Alle ankelfrakturer med stor feilstilling skal grovreponeres for å avlaste bløtdelene og hindre
blemme- og nekrosedannelse i hud.
D Du spør damen hvordan det går. Trøster litt. Når det kommer andre forbipasserende som stanser,
går du og fortsetter videre treningsturen din.
Ikke riktig av deg som mest sannsynlig har den beste kompetansen (med utdanning i medisin fra
ntnu) å stikke av.
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Du er fersk LIS lege på Skadepoliklinikken. Det kommer en dame på 65 år som ikke klarer å strekke ut
tommelen. Kuttet seg for ca 2 uker siden dorsalt over 1. metacarp. Ikke merket at hun ikke kan strekke
i tommelen ip- ledd før for et par dager siden. Hva er sannsynlig diagnose og rett behandling.
A

Hun har skadet ekstensor pollicis longus. Gammel skade og for sent og sy den.
Feil. Fersk skade som kan syes direkte.
B Pasienten har sannsynlig forstuet tommelen. Anbefaler kontroll om et par uker hos fastlege for å
se om den kommer seg.
Feil svar. Se kommentar pkt C
C X Hun har skjært over ekstensor pollicis longus. Meldes til operasjon innen noen dager for direkte
sutur.
Riktig svar.
D Sannsynlig forstuet tommel. Informasjon om dette og ingen ytterligere tiltak.
Feil svar. På bakgrunn av sykehistorie må det mistenkes seneskade og pasienten bør meldes til
operativ behandling.
000015992a58f91919
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Hvor i kneet sitter vanligvis smertene ved løperkne?
AX
B
C
D

Lateralt
Posteriort
Medialt
Ventralt
000015992a58f91919
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Bildene nedenfor viser en fraktur i laterale humeruskondyl hos en 10 år gammel gutt. Bruddet har delt
av vekstsonen (epifyseskiven) og går inn i albuleddet. Det er moderat feilstilling i albuen. Det er ikke
tegn til nerve eller karskade.
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Hvordan ville du behandle dette? Kryss av det beste alternativet blant forslagene nedenfor.
A

Reponere bruddet i narkose under gjennomlysing og sette metallpinner gjennom huden og
bruddfragmentene for å holde dem sammen mens det gror.
En kan muligvis forsøke dette først men vil mest sannsynlig ikke får leddflateneksakt på plass
med lukket reponering.
B Behandle med strekk hvor armen henges opp i stativ over sengen.
C Reponere bruddet i narkose og legge på gips i 3 uker.
D X Åpne leddet og bruddet kirurgisk for å reponere fragmentet eksakt og feste det med metallpinner.
Fragmentert er dislokert og rotert, i tillegg til step i leddflaten. Her er det derfro nødvendig med
åpen operasjon.
000015992a58f91919
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En 50 år gammel elektriker tar kontakt med legevakta da han i løpet av noen timer har utviklet sterke
smerter i høyre albue. Han har smerter når han beveger albuen og det er lett rødme ved olecranonspissen. Hvis du tar på dette området angir han intense smerter som er verre enn når han beveger
albuen. CRP er 247. Han er ellers frisk og virker å ha god almentilstand. Legevakten ligger ca 45
minutters kjøring fra nærmeste sykehus.
Hvilken diagnose bør man mistenke?
A

Infeksiøs bursitt
Ved infeksiøs bursitt vil det i tillegg være en åpendbar hevelse rundt olecranon med fluktuasjon.
De lokale forandringene vil være mer uttalte enn de som er beskrevet her.
B Erysipelas
Med erysipelas ville man forvente mer utbredt rødme i området rundt albuen
C X Nekrotisernde fasceitt
Intense smerter som ikke står i forhold til objektive funn bør sammen med høy CRP og rask
utvikling av tilstanden gi mistanke om nekrotiserende fasceitt
D Septisk artritt
Ved septisk artritt vil det som regel være intense smerter ved bevegelse og mindre smerter ved
palpasjon.
000015992a58f91919
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På en helsestasjon er du satt til å utføre 6-ukers kontroll av spedbarn. Når du undersøker hofteleddene
til Mia finner du at det venstre kan abduseres (=føres utover) passivt 40 grader mens det høyre kan
abduseres 75 grader. Det er ingen i familien som har hatt noen hoftelidelse.
Hva ville du foreta deg?
A X Sørge for at barnet blir undersøkt i en ortopedisk poliklinikk eller barnepoliklinikk i løpet av 2-3
uker.
B Si til foreldrene at dette er noe man ser av og til, og at det ikke krever noen kontroll eller spesiell
oppfølging.
C Notere funnet i journalen og kontrollere det om 3 måneder.
D Bestille et rtg-bilde av hoften i løpet av 2 måneder.
000015992a58f91919
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Jørgen, en mann på 23 år, har en fraktur i høyre tibia. Den er behandlet med reposisjon og lang
plastgipsstøvel. Røntgenbilde tatt etterpå viste god stilling i bruddendene. Han ligger i sengen med
benet elevert på en pute. Utover natten får han økende smerter i legg/fot og får gjentatte doser med
morfin uten at han på noe tidspunkt blir smertefri. Når du beveger tærne hans passivt ser du at de har
god farge og er varme. Men han skvetter til av smerte når du ekstenderer tærnes grunnledd.
Hva vil du foreta deg?
A
B
C

'Se det an til i morgen tidlig.'
Operere bruddet med margnagling i løpet av natten.
Kontakte operasjonsstuen og sette ham på programmet med re-reposisjon og omgipsing neste
dag.
D X Mistenke at det er et losjesyndrom slik at du må få målt trykket og forberede kirurgisk åpning av
losjene.
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En kvinne på 17 år har de siste dagene utviklet et utslett på bryst og øvre del av rygg samt på begge
underarmer. Det er mai måned, og hun mener hun hadde lignende utslett i fjor på denne tiden, også,
men det forsvant utover sommeren. Hun har kjent pollenallergi, og har nylig begynt med antihistaminer
da pollensesongen er i full gang. Hun har vært endel utendørs siste par uker da det har vært fint vær,
men ikke brukt solkrem. Selv lurer hun på om hun reagerer på allergitablettene eller om pollenallergien
også har gitt utslett i huden. Utslettet klør, men hun er i fin form.
Ved undersøkelse finner du et diffust erythematøst makulopapuløst exanthem på bryst, i nakken og på
begge underarmer. Enkelte steder finner du urticarielle lesjoner.
Hva er mest sannsynlig diagnose?
A

Diskoid lupus erythematosus
Nei, DLE forsvinner ikke utover sommeren, men blir gjerne verre
B X Polymorf lysdermatose / soleksem
Ja, typisk klinikk. Klassisk at det har dukket opp vår/tidlig sommer før, og at det da har blitt bedre
utover sommeren.
C Fotoallergisk reaksjon
Sjelden, og lite sannsynlig. Hun har ikke brukt solkrem, og dette er vanligste agens om fotoallergi
er aktuell diagnose.
D Porfyria cutanea tarda
Nei, PCT forsvinner ikke utover sommeren, men blir gjerne verre. Videre er klinikk ved PCT
preget av dannelse av bullae.
000015992a58f91919
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En kvinne på 25 år kommer til sin fastlege. Hun har ikke tidligere hatt hudplager, og har for det meste
vært frisk. Hun bruker ikke faste medikamenter med unntak av tidvis bruk av Ibuprofen (NSAID) ved
menstruasjonssmerter. Hun har ingen kjente allergier.
Den siste uken har hun plutselig fått utslett på trunkus med delvis spredning til armer og ben. Det klør,
men ellers er hun i fin form. Hun har hatt diare og lett magevondt den siste uken, men har trodd dette
har skyldtes nervøsitet i forbindelse med skifte til ny jobb. Ved undersøkelse finner du et diffust
makulopapuløst/morbilliformt exanthem over store deler av trunkus samt proksimale deler av armer og
ben. Det er ingen vesikler, skjelling eller krustedannelse.
Hva er mest sannsynlige diagnose?
A

Legemiddelreaksjon eller guttat psoriasis
Ved guttat psoriasis ville du mest sannsynlig funnet guttate, velavgrensede plakk med skjelling
B X Legemiddelreaksjon eller virus exanthem
Ja, disse to alternativene skal du tenke på ved denne typen klinikk
C Dermatitis herpetiformis eller virus exanthem
Dermatitis herpetiformis er en sjelden diagnose. Den er riktignok forbundet med cøliaki og
mageplager, men klinikk er mer preget av intens kløe og sårdannelse i etterkant av opptreden av
vesikler.
D Virus exanthem eller guttat psoriasis
Ved guttat psoriasis ville du mest sannsynlig funnet guttate, velavgrensede plakk med skjelling
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En mann på 22 har fått et sår på penis den siste uken, og kommer til sin fastlege for undersøkelse.
Han hadde insertivt/aktivt analt samleie med en mann han traff på en fest for 4 uker siden. Denne
mannen har bedt din pasient teste seg da han nå har fått påvist en seksuelt overførbar sykdom som
har gitt ham utslett flere steder på kroppen og sykdomsfølelse. Din pasient, derimot, føler seg frisk,
og såret på penis gjør ikke vondt. Han bruker ingen faste medikamenter og har ingen kjente allergier.
Hvordan skal pasienten testes i henhold til mest sannsynlige seksuelt overførbare sykdom?
A

Pinneprøver fra urethra til PCR og dyrkning av mistenkt mikrobe
Ved syfilis gjøres det serologi, og ved negativ prøve skal pasienten være seksuelt avholdende,
eller i det minste bruke kondom, frem til ny blodprøvekontroll om 3 måneder. Men anbefalt å ta
urinprøve eller pinneprøve til PCR fra urethra i tillegg for å utelukke annen seksuelt overførbar
sykdom. Videre analprøver om han også har hatt reseptivt/mottakende analt samleie.
B X Blodprøve til serologi som kontrolleres om tre måneder om den er negativ
Riktig prøvetaking ved mistanke om syfilis. Det er også mulig å gjøre mørkefeltsmikroskopi av
sårprøve i spesialisthelsetjenesten, og pasienten bør uansett henvises til spesialist.
C Urinprøve til påvisning av mistenkt mikrobe ved PCR
Ved syfilis gjøres det serologi, og ved negativ prøve skal pasienten være seksuelt avholdende,
eller i det minste bruke kondom, frem til ny blodprøvekontroll om 3 måneder. Men anbefalt å ta
urinprøve eller pinneprøve til PCR fra urethra i tillegg for å utelukke annen seksuelt overførbar
sykdom. Videre analprøver om han også har hatt reseptivt/mottakende analt samleie.
D Dyrkningsprøve og resistensvurdering av mistenkt mikrobe fra sår
Nei, ved syfilis gjøres det serologi, og ved negativ prøve skal pasienten være seksuelt
avholdende, eller i det minste bruke kondom, frem til ny blodprøvekontroll om 3 måneder.
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En kvinne på 66 år har kjent myastenia gravis, hypothyreose og hyperkolesterolemi. Hun bruker en
rekke medikamenter inkludert antikolinesterase og immunsuppressiva for sin nevrologiske tilstand.
For tre måneder siden fikk hun et rødt, litt skjellende utslett distalt på fotryggen på høyre fot. Det
klødde litt, og spredte seg etterhvert oppover mot ankelen samt på den andre foten. Hun kommer til
deg som sin fastlege, og lurer på hva dette kan være. Hun har nå smurt med en sterk kortisonsalve i
over en uke (som naboen hadde liggende). Dette dempet kløen, men utslettet fortsatte å spre seg.
Utslettet har også endret karakter etter smøring. Det var mer ringformet før.
Hun har ikke begynt med nye medikamenter eller endret eksisterende medikamenter forut for det
aktuelle. Hun har ikke tidligere hatt noe hudplager, og har ikke utslett andre steder på kroppen. Se
bildet (men ikke bry dere om plasteret,- der skadet pasienten seg dagen før).
Hva er mest sannsynlige diagnose?
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A X Tinea pedis
Hun er immunsupprimert, og har en stortånegl med klinikk forenlig med tinea unguium. Utslettet
har ikke blitt bedre ved kortison. Får ikke helt frem det annulære preget som er typisk ved tinea
når hun har smurt steroider. Mest sannsynlig diagnose.
B Lichen planus
Ved denne diagnosen burde kortisonsalven ha hatt noe virkning.
C Psoriasis
Lite sannsynlig når hun ikke har utslett andre steder, og når kortisonsalven ikke virket. Men
stemmer at psoriasis har velavgrensede lesjoner
D Staseeksem
Uvanlig med lokalisasjon så distalt, og også her burde kortisonsalven ha hatt virkning
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Som turnuskandidat i distrikt blir du på vakt oppsøkt av en 21 år gammel student som ønsker
vurdering av et rart utslett. For to uker siden oppdaget hun en rød, ringformet lesjon på forsiden av
brystet (se høyre bilde, vedlagt). Denne lesjonen plaget henne ikke, og hun ville se det an. Siste par
dager har det så raskt utviklet seg et utbredt utslett på hele overkroppen (se venstre bilde, vedlagt).
Hun har lett kløe, og føler seg i helt fin form.
Ved undersøkelse sees guttate til nummulate, dels lineaære, erythematøse, tørre, tynne plakk. De ser
ut til å delvis følge hudfurene på trunkus. Det er ingen uttalt skjelling, ingen kruster, ingen vesikler,
Hva er mest sannsynlige diagnose?
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Hva er den mest sannsynlige diagnosen?
A

Guttat psoriasis
Aktuell differensialdiagnose, men da mer sannsynlig med skjellende plakk. Sykehistorie og klinikk
mer forenlig med pityriasis rosea
B Nummulat eksem
Aktuell differensialdiagnose, men nummulat eksem gir oftere lesjoner på bena samt hos eldre
menn. Ofte også kruster ved nummulat eksem.
C Pityriasis versicolor
Gir riktignok lett, tørre lesjoner på trunkus, men mindre uttalt enn ved pityriasis rosea, gir som
regel ikke kløe, og i tillegg som regel depigmenterte makler.
D X Pityriasis rosea
Ja, typisk klinikk med primærmedaljong og lesjoner på trunkus som følger hudfurene. Lite plager.
Går over av seg selv innen får uker.
000015992a58f91919
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En mann på 35 år kommer til sin fastlege, og er bekymret for borreliainfeksjon. Han fjernet en flått fra
høyre knehase for 4 dager siden, og har siden sett et rødt og hovent merke der. I tillegg klør det veldig.
Ved undersøkelse sees en velavgrenset erythematøs hevelse i huden på omtrent en knapp cm i
diameter. Det er ikke annulært preg, og pasienten kan fortelle at lesjonen har vært nokså uforandret
siden han fjernet flåtten.
Hva slags tiltak er det riktigst å iverksette i denne situasjonen?
A

Ta biopsi av kant av lesjon, og deretter starte behandling med penicillin
Nei, er bare noen dager siden flåttbittet, og dette høres ut til å være en normal stikkreaksjon. Be
pasienten heller komme tilbake om utslettet øker på i størrelse, og blir mer ringformet.
B X Avvente situasjonen, og be pasienten komme tilbake ved økende erythem omkring stikksted
Ja, er bare noen dager siden flåttbittet, og dette høres ut til å være en normal stikkreaksjon
C Rekvirere serologi av mistenkt infeksiøst agens, og avvente behandling inntil svar foreligger
For tidlig å ta borrelia-serologi nå. Ikke mistanke om erythema migrans i første omgang. Høres ut
til å være en normal stikkreaksjon. Be pasienten heller komme tilbake om utslettet øker på i
størrelse, og blir mer ringformet.
D Behandle med penicillin grunnet klinisk mistanke om erythema migrans
Nei, er bare noen dager siden flåttbittet, og dette høres ut til å være en normal stikkreaksjon. Be
pasienten heller komme tilbake om utslettet øker på i størrelse, og blir mer ringformet.
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Hva kalles hårets hvilefase, som i hodebunnen som regel varer omtrent 100 dager?
A

Restitusjonsfase
Har ingenting med hårfaser å gjøre.
B Anagen fase
Nei, det er vekstfasen
C X Telogen fase
Riktig. Et vanlig form for hårtap kalles telogent effluvium. Her får man hårtap 100 dager etter et
traume, stress eller sykdom som medfører at flere hår stoppes i sin anagene fase, og tidligere
enn "planlagt" går over i telogen fase.
D Katagen fase
Nei, det er overgangsfasen fra Anagen til Telogen
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Keratinocytter har reseptorer for noen typer cytokiner og kan selv produsere andre typer cytokiner.
Ved hvilken hudsykdom bidrar cytokinresponsene i stor grad til å endre lesjonenes preg?
A

Ved psoriasis responderer keratinocyttene på IL-17 og TGF beta med produksjon av Th2-relaterte
cytokiner, og lesjonene begynner å klø
Psoriasis er en Th1-relatert sykdom, og keratinoycttene produserer Th1-relaterte cytokiner
B Ved kontaktdermatitt produserer keratinocyttene IL-18 etter stimulering med cytokiner fra Thukommelsesceller, og det dannes blemmer
Kontaktdermatitt skyldes aktivering av monocytter med IFN gamma fra T-hukommelsesceller.
IL-18 bidrar til kjemotakse og vekst av T-hukommelsescellene, ikke utslett.
C X Ved atopisk dermatitt responderer keratinocyttene på IL-4 og IL-13 med produksjon av Th1relaterte cytokiner, og inflammasjonen blir kronisk
Riktig - Th2-cytokiner inn og Th1-cytokiner ut er typisk for keratinocytter, og forklarer endringen i
lesjonene ved atopisk dermatitt ved kronifisering.
000015992a58f91919
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Antimikrobielle peptider (AMP) er viktige i bekjempelse av bakterier, og har også en rekke oppgaver
innen immunforsvar og sårheling. Ved psoriasis og eksem er det vist endret uttryk av AMP i hud.
Hvilke endringer dreier dette seg om?
A

Psoriasis har nedsatt, og atopisk eksem har økt uttrykk av AMP
Nei, det er motsatt. Relativt sett lite superinfeksjoner hos psoriatikere, men økt hos atopikere
B Både psoriasis og atopisk eksem har nedsatt uttrykk av AMP
Nei, redusert ved AD og økt ved psoriasis. Relativt sett lite superinfeksjoner hos psoriatikere, men
økt hos atopikere
C Både psoriasis og atopisk eksem har økt uttrykk av AMP
Nei, redusert ved AD og økt ved psoriasis. Relativt sett lite superinfeksjoner hos psoriatikere, men
økt hos atopikere..
D X Psoriasis har økt, og atopisk eksem har nedsatt uttrykk av AMP
Ja, og dette er delvis årsak til at atopikere lettere får superinfeksjoner
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Du er fastlege for en mann på 67 år med kjent Parkinsons sykdom. Nå kommer han sammen med sin
kone, og hun ønsker at du skal se på et svært skjemmende utslett han har hatt i ansiktet de siste
ukene. Mannen selv er ikke spesielt plaget av dette. Han har vært stabil i sin nevrologiske sykdom det
siste året, og du har ikke endret noe på hans faste medikamenter siste år. Han har ingen kjente
allergier. Ved undersøkelse finner du diffust erythem og fetlig skjelling perinasalt, sentralt på kinn, i
øyebryn og i tinninger samt til dels hodebunn. Det er ingen pustler eller vesikler. Ikke utslett ellers på
kroppen.
Hva er mest sannsynlig diagnose?
A

Perioral/periorificiell dermatitt
Ikke typisk aldersgruppe og kjønn, og gir mer små papler omkring munn/nese/øyne. Ikke fetlig
skjelling. I dette tilfellet mest sannsynlig med seborreisk dermatitt.
B Psoriasis vulgaris
Aktuell differensialdiagnose, men gir mer velavgrenset erythem med konkrete plakk samt mer
hvitlig skjelling. I dette tilfellet mer aktuelt med seborreisk dermatitt.
C X Seborreisk dermatitt
Ja, typisk klinikk
D Rosacea
Aktuell differensialdiagnose, men gir ikke fetlig skjelling samt gir mer papler og pustler sentralt i
ansiktet. Seborreisk dermatitt mer sannsynlig her.
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En kvinne på 52 år innlegges med mistanke om vaskulitt i hud. Hun hadde ved innleggelsen typiske
hudforandringer på begge leggene med palpabel purpura og elementer med nekrotiske sår med lilla
misfargede sårkanter. Det ble ved innleggelsen tatt orienterende blodprøver i form av Hb, leukocytter
med differensiering, trombocytter, CRP, SR, ALAT og kreatinin. Disse viste normale verdier.
Hva er viktigst å gjøre videre for å få diagnostisk avklaring?
A

Biopsi av et av sårene på en av leggene, så sentralt som mulig fra granulasjonsvev etter at
nekroser er fjernet
Nei, biopsi fra granulasjonsvev er dårlig strategi. Man får da som regel bare histologisk svar om at
det er granulasjonsvev tilstede. Det bør tas biopsi fra sårkant, og må få med subcutant vev for å
få god diagnostikk
B Blodprøve til vurdering av ANA (antinukleære antistoffer)
Dette er til hjelp i utredningen for vurdering av eventuell bakenforliggende kollagenose, men
diagnosen settes på bakgrunn av histologi og typisk klinikk.
C X Biopsi av et av sårene på en av leggene, fra sårkant, og dypt nok til å få med subcutis
Ja, riktig svar
D Blodprøve for vurdering av ANCA (antinøytrofile cytoplasmaautoantistoffer)
Dette er til hjelp i utredningen, men diagnosen settes på bakgrunn av histologi og typisk klinikk
000015992a58f91919
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Hvilket medikament anses som basisbehandling ved systemisk lupus erytematosus over tid?
A

Cyclofosfamid (sendoxan)
Cellegift som brukes over begrenset tidsrom ved alvorlig organaffeksjon fra f eks nyre, lunge,
CNS.
B X Hydroxyklorokin (Plaquenil)
Har antiinflammatorisk effekt, kolesterolsenkende effekt og blodfortynnende effekt. Pasienter
anbefales å bruke hydroxyklorokin fast på ubestemt tid ved SLE.
C Azathioprin (Imurel)
Brukes i hovedsak ved organaffeksjon fra nyrer.
D prednisolon
Prednisolon brukes for å få ned sykdomsaktivitet akutt, men bør ikke brukes fast over lang tid på
grunn av fare for bivirkninger
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Hvilke to symptomer er hyppigst til stede ved debut av systemisk lupus erytematosus?
A

Feber og tretthet
Hos 5-15%
B X Hudutslett og symptomer fra ledd (smerte og / eller hevelse)
Hudutslett hos 20% ved debut. Leddsymptomer i form av artralgi og/eller artritt hos 55%
C Tørre øyne og tørr munn
Til stede ved debut av Sjøgrens syndrom
D Muskelsvakhet og utslett
Assosiert med poly-dermatomyositt
000015992a58f91919

46
En 52 årig kvinne har i løpet av de siste 12 måneder fått økende hard hud fra håndleddet og distalt på
begge hender. Hun kan ikke lenger rynke eller løfte huden i dette området. Hun har i flere år hatt
tendens til ”likfingre” med anfall av hvitlige fingre. Ved kapillærmikroskopi sees generelt slyngede og
utvidede kapillærer med enkelte blødninger og buskfenomener. I ansiktet har kvinnen små
punktformige blødninger. Blodprøver viser normal SR og CRP. positivt utslag på ANA (normalt negativ),
revmatoid faktor negativ, anti-centromer antistoff positiv (normalt negativ). Hva er den mest
sannsynlige diagnose?
A X Systemisk sklerose av begrenset type (CREST)
Hudfortykkelse distalt for albuer og positiv for anti-centromer antistoff
B Systemisk sklerose av diffust utbredt type
Diffus systemisk sklerose er assosiert med positivitet for anti-SCL70. Hudforandringer mer utbredt
enn beskrevet her.
C Revmatoid artritt
Lite sannsynlig. Er ikke beskrevet leddhevelser.Revmatoid faktor negativ.
D Mixed connective tissue disease.
Er assosiert med puffy hands og positivitet for anti-RNP antistoff
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Hvilke celler er det som hovedsakelig forårsaker beinskade ved revmatoid artritt?
A

B-celler
Ikke direkte involvert i benødeleggelsen men er involvert i de inflammatoriske prosessene ved RA
B X Osteoclaster
Økt osteoclastaktivering er årsaken til benødeleggelse ved RA (både erosjoner og osteoporose).
C Osteoblaster
Ved RA er denne celletypen litt mindre aktiv.
D Antigenpresenterende celler
Involvert tidlig i de immunologiske prosessene som fører til RA
000015992a58f91919
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Granulomatose med polyangiitt (GPA, tidligere kalt Wegeners granulomatose) er en systemisk
vaskulittsykdom som kan ramme mange indre organer. Hvilke to organsystemer er hyppigst rammet
når du ser bort fra øvre luftveier?
A

Lunger og hud
Feil. GPA kan ramme hud, men mindre vanlig enn nyrer
B Lunger og øyne
Feil. GPA kan ramme øyne, men mindre vanlig enn nyrer
C Nyrer og øyne
Feil. GPA kan ramme øyne, men mindre vanlig enn lunger
D X Nyrer og lunger
GPA rammer som oftest øvre luftveier, nedre luftveier (lunger) og nyrer
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En pasient kommer til deg på legekontoret. Du mistenker etter å ha hørt på hans sykehistorie at han
kan ha en inflammatorisk ryggsykdom, begynnende spondylartritt. Plagene startet for ca 6 mnd siden.
For å komme diagnosen spondylartritt nærmere:
Hvilken billeddiagnostisk undersøkelse er best å rekvirere dersom du bare har mulighet til å velge en
modalitet?
A X MR av kolumna og ileosakralledd
Dette er den mest sensitive metoden for å kunne påvise inflammasjon i tidlig fase ved disse
sykdommene.
B Ultralyd av rygg, spesielt ileosakralleddene
UL har ingen plass i diagnostiseringen av disse sykdommene med affeksjon av IS ledd og
kolumna.
C CT av ileosakralledd og lumbal kolumna
Som ved røntgen kan denne metoden påvise senskader etter inflammasjon og er ikke egnet til å
påvise sykdommen i tidlig fase. Dog skal siese at skadene forårsaket av inflammasjon kan
påvises tidligere ved CT enn ved røntgen.
D Røntgen av kolumna i to plan og skråbilder av av ileosakralleddene
Røntgen brukes til å diagnostisere ankylsoerende spondylartritt men påviser da senskader etter
inflammasjon og er ikke egnet til å påvise sykdommen i tidlig fase.
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Ta utgangspunkt i resultatene fra denne meta-analysen: Hvilket kunnskapsgrunnlag har man for
effekten av oksygenbehandling ved akutt hjerteinfarkt på risiko for død i sykehus, og hva vil være den
beste begrunnelsen for dette kunnskapsgrunnlaget?
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A

Moderat kunnskapsgrunnlag; styrke med flere studier og relativt mange pasienter, svakhet at
tidsperioden er lang
B Lavt kunnskapsgrunnlag; svakhet med liten presisjon grunnet få inkluderte pasienter, svakhet at
ikke statistisk signifikant
C Moderat kunnskapsgrunnlag; styrke med lav heterogenitet mellom studiene, svakhet med lav
statistisk signifikans
D X Lavt kunnskapsgrunnlag; svakhet med liten presisjon grunnet få dødsfall, svakhet med høy
heterogenitet mellom studiene
I utgangspunktet gir RCT-studier grunnlag for moderat eller høyt kunnskapsgrunnlag. Studiene
kan imidlertid nedgraderes ved ulike svakheter. I dette tilfellet er den lave forekomsten av dødsfall
(lav styrke, alle studiene har svært vide konfidensintervaller) og høy heterogenitet mellom
studiene (sprikende funn i de fire studiene, I2 = 49%) store svakheter som vil svekke
kunnskapsgrunnlaget.
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Figuren viser resultatet av en meta-analyse av RCT studier som sammenligner forekomst av oppbluss
av eksem (flare) hos eksempasienter randomisert til behandling med og uten fuktighetskrem.
Kvaliteten på kunnskapsgrunnlaget for behandling med fuktighetskrem for å redusere forekomst av
oppbluss av eksem er i studien vurdert til «LOW» i henhold til GRADE-systemet. Hvorfor er den ikke
høyere på tross av at kun RCT-studier er inkludert?

A X På grunn av få inkluderte pasienter
I utgangspunktet gir RCT-studier grunnlag for moderat eller høyt kunnskapsgrunnlag. Studiene
kan imidlertid nedgraderes ved ulike svakheter. Her er det begrensede antallet inkluderte
pasienter både i enkletstudier og i meta-analysen en viktig svakhet.
B På grunn av usikker klinisk signifikans
En 60% reduksjon av oppbluss av eksem må kunne sies å være av stor klinisk betydning
C På grunn av høy heterogenitet mellom studiene
Heterogeniteten mellom studiene er lav (de to studiene viser lignende funn, I2 = 0%).
D På grunn av usikker statistisk signifikans
Statistisk signifikans er høy (95% konfidensintervallet 0,23 til 0,70, og langt fra å inneholde 1).
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I en studie fant man at en fekal test for å påvise blødning i tarmen hadde en positiv prediktiv verdi på
20%.
Hva betyr det?
A At 20% av dem med reell blødning i tarmen hadde positiv prøve
B At 20% av dem uten reell blødning hadde positiv prøve
C X At 20% av dem med positivt prøvesvar hadde en reell blødning i tarmen
Det stemmer, det er definisjonen av positiv prediktiv verdi: andelen syke blant dem med positivt
testsvar
D At 20% av de positive prøvesvarene var falskt positive
000015992a58f91919
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En mann på 63 år har det siste året hatt lett sårdannelse og arraktige forandringer i et område på 1,5
cm i diameter på høyre kinn. Du har som pasientens fastlege tatt en biopsi av hudforandringene, og
patologen har gitt som svar at det foreligger basalcellecarcinom av morphea type.
Hva er mest korrekt håndtering av dette?
A

Igangsette behandling med imiquimod krem (TLR7 ligand)
Aktuell behandling ved BCC av superficiell type, men ikke ved morphea type. Den må eksideres.
B Henvise til hudlege for fotodynamisk terapi (PDT)
Aktuelt behandling ved BCC av superficiell type, men ikke ved morphea type. Den må eksideres.
C X Henvise til plastikkirurg for eksisjon
Ja, ved BCC av morphea type er det viktig med eksisjon , og påse frie reseksjonskanter.
D Henvise til hudlege for cryobehandling med flytende nitrogen
Aktuell behandling ved BCC av superficiell type, men ikke ved morphea type. Den må eksideres.
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Vi bruker ofte gentamicin sammen med et annet antibiotikum ved sepsis. Dette medikamentet kan
være nefrotoksisk så vi må overvåke pasienten for å unngå utvikling av nyreskade.
Hvordan overvåker vi pasienter som bruker gentamicin?
A X Måle serumnivå av gentamicin
Vi følger serumspeilet for å overvåke gentamicintoksisitet. De andre alternativene måler redusert
nyrefunksjon og da er det for sent.
B Sjekke nyrene med UL-urinveier
C Måle serum kreatinin og elektrolytter
D Legge inn urinveiskateter og måle timediuresen
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Ved sepsis aktiveres ofte koagulasjonssystemet og enkelt pasienter utvikler disseminert intravaskulær
koagulasjon (DIC). Vi bruker ofte blodprøver som INR, trombocytter, fibrinogen og D-dimer til å vurdere
om pasienten har utviklet DIC.
Hvilke av forandringene i disse blodprøvene vil du forvente å finne hos en pasient med DIC?
A
B
C
DX

INR synker, trombocyttene stiger, fibrinogen synker, D-dimer stiger
INR synker, trombocyttene synker, fibrinogen synker, D-dimer stiger
INR stiger, trombocyttene stiger, fibrinogen faller, D-dimer stiger
INR stiger, trombocyttene faller, fibrinogen faller, D-dimer stiger
DIC er en forbrukskoagulopati hvor koagulasjonsfaktorer forbrukes (INR stiger), det samme for
trombocytter og fibrinogen som begge synker og D-dimer som stiger grunnet økt nedbrytning av
fibrin
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Du jobber ved en psykiatrisk avdeling. Din pasient har brukt litium i 9 måneder på grunn av
nydiagnostisert bipolar lidelse. Den terapeutiske effekten har vært god. Pasienten anga for en stund
siden en viss vektøkning og tendens til uren hud, men følte seg ikke så plaget av dette.
Serumkonsentrasjonen av litium ble målt et par ganger i starten og sist for 10 uker siden, og har hele
tiden ligget på 0,5-0,8 mmol/L (referanseområde: 0,5-1,0 mmol/L). Nylig fikk pasienten forskrevet en 8ukers tablettkur mot neglesopp fra sin fastlege, men han husker ikke hva middelet het. Pasienten
kommer nå til deg for rutinemessig oppfølging, og viser tydelige tegn på begynnende mani.
Serumkonsentrasjonen av litium er nå 0,1 mmol/L.
Hva er den mest sannsynlige årsaken til denne lave serumkonsentrasjonen, ut fra de
opplysningene som er gitt?
A

Analystisk feil på laboratoriet
Det kan forekomme feil på laboratoriet, men sannsynligheten er langt lavere enn for uregelmessig
medikamentinntak
B Redusert nyrefunksjon
Nei, da ville konsentrasjonen gått opp.
C Interaksjon med soppmiddelet
Det finnes ingen kjente interaksjoner med soppmidler. Ketokonazol og beslektede er kraftige
hemmere av CYP3A4 og kan forårsake mange interaksjoner, og terbinafin er et soppmiddel som
er en sterk hemmer av CYP2D6, men litium er et grunnstoff og utskilles umetabolisert gjennom
nyrene.
D X Uregelmessig medikamentinntak
Hos 40-60 % av alle pasienter forekommer dårlig etterlevelse. Dette alternativet er derfor den
mest sannsylige forklaringen, spesielt med tanke på at pasienten opplever bivirkninger som kan
oppfattes som sjenerende, selv om pasienten tidligere har angitt at de er til å leve med
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Seponeringssymptomer kan oppstå når man avslutter behandling med selektive
serotoninreopptakshemmere.
Hva er det mest typiske symptomet?
A Skjelvinger som fremfor alt er lokalisert til fingre og hender
B Store og løse avføringer etter hvert måltid
C X En følelse av at det går strømstøt gjennom kroppen
Det at pasienten beskriver en følelese av at det går strømstøt gjennom kroppen, er nærmest
patognomonisk for denne tilstanden. Fenomenet er trolig en spesiell form for parestesier.
D Smaksforstyrrelser, i all hovedsak i form av metallsmak
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-20-

58
Du jobber på allmennlegekontor og tar imot en tidligere frisk kvinne på 67 år som du kjenner fra før til
en hastetime. Hun forteller at for fire dager siden døde hennes mann plutselig og uventet. I tillegg til
sorgen over tapet må hun ta seg av en masse praktiske ting og formalia i forbindelse med dødsfallet
og begravelsen, som er om fire dager. Kombinasjonen av alt dette har gjort henne ute av stand til å
sove om natten. Hun beskriver uttalte vansker både med innsovning og med å opprettholde søvnen
gjennom hele natten. Hun føler at denne søvnløsheten går ut over funksjonsevnen på dagtid og er en
stor tilleggsbelastning, og ønsker resept på sovemedisin.
Hva er det mest adekvate valget i denne situasjonen?
A

Gi en kortvarig (ca. 1 uke) forskrivning av nitrazepam (et benzodiazepin) 10 mg, med instruksjon
om å ta tabletten like før sengetid, ikke kombinere med alkohol og la være å kjøre bil før kl. 12
neste dag
Nitrazepam er et uheldig medikamentvalg, da det kan gi vesentlige hangover-effekter spesielt hos
eldre.
B X Gi en kortvarig (ca. 1 uke) forskrivning av zopiklon (et Z-hypnotikum) 5 mg, med instruksjon om å
ta tabletten kort tid før sengetid, ikke kombinere med alkohol og la være å kjøre bil før kl. 12 neste
dag
Midlertidige søvnvansker som reaksjon på en akutt livsbelastning er en adekvat indikasjon for en
kortvarig forskrivning av sovemiddel. Z-hypnotika er førstevalg pga. kortere virketid og mindre
hangover-effekter enn andre midler. Zopiklon er sannsynligvis bedre enn zolpidem for denne
pasienten siden hun både har problemer med innsovning og med å opprettholde søvnen. Hos
eldre pasienter er 5 mg anbefalt dose ved denne indikasjonen. Zopiklon kan ha såpass lang
virketid at evnen til å kjøre bil kan være redusert om morgenen og formiddagen etter et
kveldsinntak. Alkohol gir additiv sentraldempende effekt og bør ikke kombineres med Z-hypnotika.
C Gi en kortvarig (ca. 1 uke) forskrivning av alimemazin (et 1. generasjons antihistamin) 10-20 mg,
med instruksjon om å ta tabletten 2 t før sengetid, ikke kombinere med alkohol og la være å kjøre
bil før kl. 12 neste dag
Alimemazin er et uheldig medikamentvalg, da det kan gi vesentlige hangover-effekter spesielt hos
eldre, og sannsynligvis gir dårligere effekt enn et Z-hypnotikum.
D Forklare for pasienten at det ikke er indikasjon for forskrivning av sovemedisin ved midlertidig
søvnløshet ved livsbelastninger, at faren for avhengighet er stor, og at medisiner uansett ikke vil
hjelpe i denne situasjonen
Midlertidige og uttalte søvnvansker som reaksjon på en akutt livsbelastning er en adekvat
indikasjon for en kortvarig forskrivning av sovemiddel. Faren for avhengighet ved slik kortvarig
forskrivning er ikke stor. Bedret søvn kan gi vesentlig symptomlette og bedret funksjonsevne i en
slik situasjon. Noen kan nok mene at det er best å la være å forskrive sovemedisiner i denne
situasjonen, men begrunnelsen i dette svaralternativet er ikke riktig.
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GHB (gamma-hydroksybutyrat) har en begrenset medisinsk bruk ved narkolepsi (da kjent som
natriumoksybat), men inntas hyppigere som et illegalt rusmiddel.
Hvilken hovedgruppe av rusmidler tilhører dette stoffet?
A X Hemmende/dempende stoffer
GHB virker dempende via GABA-reseptorer i sentralnervesystemet. I likhet med flere andre
dempende stoffer kan det i lavere doser gi en viss stimulerende effekt, som sannsynligvis skyldes
sekundær dopaminfrigjøring. Ved høyere doser blir imidlertid de sedative effektene uttalte.
B Stimulerende stoffer
Man kan se en viss stimulerende effekt knyttet til sekundær dopaminfrigjøring, men den primære
farmakologiske effekten er dempende.
C Empatogene stoffer
Dette er ikke noen allment akseptert rusmiddelkategori, men brukes av og til for å beskrive
effekten av stoffer som stimulerer sosial atferd og tilknytning, som f.eks. MDMA. GHB er ikke et
slikt stoff.
D Hallusinogene stoffer
GHB har ikke hallusinogene effekter.
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Benzodiazepiner og z-hypnotika virker via effekter på GABA-reseptorer. I perioden fra de ble oppdaget
tidlig på 1900-tallet og fram til 1960-tallet var det en annen gruppe legemidler, som også har
GABAerge effekter, som bruksmessig dominerte terapiområder som likner på benzodiazepinenes.
Disse midlene var imidlertid langt mer toksiske, og de brukes nå nesten utelukkende som innledning
ved generelle anestesiprosedyrer.
Hva er samlenavnet på denne legemiddelgruppen?
A Meprobamater
B X Barbiturater
Korrekt svar
C Klometiazoler
D Karisoprodoler
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Legemidlene aripiprazol, haloperidol, olanzapin og risperidon er alle antipsykotika, men de har
forskjellige forsiktighetsregler og kontraindikasjoner.
Hvilket av disse midlene bør man i størst mulig grad unngå å bruke hos en pasient med
diabetes?
A X Olanzapin
Av de midlene som er nevnt i oppgaven er det olanzapin som både er assosiert med størst
vektøkning og størst økning i blodsukkeret. Derfor er dette midlet som i størst grad bør unngås
hos en pasient som allerede har diabetes.
B Risperidon
C Aripiprazol
D Haloperidol
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Du skal selv ta en venøs blodprøve av en pasient for å få kontrollert laktat dehydrogenase i serum.
Pasienten har tilsynelatende små og tynne blodårer i albuen, så det er vanskelig å finne en god vene å
stikke på.
Hvilket tiltak bør du i størst mulig grad unngå i forsøket på å få tatt en god venøs blodprøve av
pasienten?
A

Bruke en tykk kanyle
det kan man godt gjøre
B Varme opp stikkstedet ved hjelp av lunkent vann i en gummihanske eller lignende
det kan man godt gjøre
C Få pasienten til å strekke godt ut i albueleddet når du stikker
det kan man godt gjøre
D X Stramme stasebåndet godt og i god tid før prøvetaking
nei, da får man en falsk forhøyet LD
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Du går visitt på ortopedisk avdeling til en dame på 65 år som for tre dager siden ble operert for et
lårhalsbrudd. CRP i plasma (p-CRP) var preoperativt på < 5 mg/L (normalt). I dag er p-CRP 110 mg/L.
Hvordan bør resultatet tolkes?
A

p-CRP øker ikke ved et lårhalsbrudd alene, så infeksjon bør mistenkes og antibiotikabehandling
startes
B p-CRP gir ingen nyttig informasjon etter et så stort traume som lårhalsbrudd, og burde ikke ha
vært målt
Selv om p-CRP vil øke på grunn av inflammasjonen som oppstår ved et så stort traume, kan man
ha nytte av å måle p-CRP fordi den har et forventet postoperativt forløp og ved samtidig bakteriell
infeksjon kan dette forløpet endres og slik sett bidra med informasjon med tanke på diagnostikk
av postoperativ infeksjon.
C X p-CRP vil kunne øke betydelig etter et lårhalsbrudd, og andre infeksjonstegn må vurderes før
man eventuelt starter med antibiotika
p-CRP øker ved inflammasjon uansett årsak slik at det er viktig å kjenne det normale tidsforløpet
for CRP etter et slikt traume (både bruddet + operasjon) og vurdere andre infeksjonstegn
samtidig.
D p-CRP øker noe ved et lårhalsbrudd, men ikke til mer enn 50 mg/L, så infeksjon bør mistenkes og
antibiotika startes
Et lårhalsbrudd (og påfølgende operasjon) er et betydelig traume med inflammasjon slik at p-CRP
godt kan overstige 50 mg/L uten at det er noen bakteriell infeksjon.
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Som allmennlege med ansvar for legesenterets laboratorium får du i forbindelse med en
kvalitetsvurdering beskjed om å vurdere om instrumentet dere har til analysering av glykosylert
hemoglobin i blod (b-HbA1c), fyller myndighetens krav til analytisk variasjon (upresisjon) for denne
analysen.
Hvordan kan man gå fram for å finne ut av dette?
A

Tilføre en pasientprøve med kjent verdi ulike forbindelser som interfererer med analysen, og se
om resultatet av b-HbA1c blir det samme uavhengig av tilsetningen
Dette er en undersøkelse av interferense på analysen, og ikke av analytisk variasjon.
B Analysere en prøve med en oppgitt sann verdi (6,5%) og se om instrumentet gir samme resultat i
gjennomsnitt
Man får da mer et inntrykk av om instrumentet måler i riktig nivå, og ikke analytisk variasjon
C Undersøke variasjonen (standardavviket) av analyseresultater innen samme pasient hos
pasienter som har fått utført denne analysen flere ganger i løpet av den siste tiden
Her vil analytisk variasjon gi et bidrag til variasjonen, men man vet ikke hvor stor den er i forhold
til andre kilder til variasjon, som biologisk variasjon fra prøve til prøve.
D X Analysere den samme prøven hver dag i 20 dager og beregne spredningen (standardavviket) for
alle resultatene
Analytisk variasjon beskriver hvor god analysen er til å gi det samme resultatet ved gjentatte
analyseringer av en og samme prøve. Standardavviket deles ofte på
gjennomsnittskonsentrasjonen slik at man får en variasjonskoeffisisent (CV)
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Hvilken indikasjon for 18F-FDG PET er mest korrekt?
A Planlagt kurativ stråleterapi av lungecancer
B X Planlagt kurativ kirurgisk behandling av lungecancer
Ingen indikasjon for PET i palliativ setting. Beskjeden rolle for PET i kurativ radiokjemoterapi. (<
5% av pasienter)
C Planlagt palliativ behandling av lungecancer
D Planlagt kurativ kjemoterapi av lungecancer
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Ved hvilken sykdom kan isotoprenografi med forsert diurese (ved hjelp av furix) benyttes ?
A

Urethraklaff hos gutter
Til dette brukes vanligvis røntgengjennomlysning av urethra under miksjons
B X Overgangsstenose i nyrebekkenet
Isotoprenografi gir et mål på nyrefunksjonen, som kan være nedsatt ved overgangsstenose
C Renovaskulær hypertensjon
Til dette benyttes captopril-renografi
D Vesikouretral reflukssykdom
Til dette brukes vanligvis røntgen(gjennomlysnings) MUCG (miksjonsuretrocystografi)(alternativt
isotopcystografi)
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En 84 år gammel kvinne er plaget med albuesmerter og har fått en tilstivning over flere år. Hun har nå
falt og fått smerter svarende til olecranon.
Sammenholdt med klinikken, hvordan vil du tolke følgende røntgenbilder ?

A X Røntgenbilder fra feil pasient
Albuen på avbildede røntgenbilder har åpne fyseskiver, følgelig må dette være fra feil pasient
B Olecranonfraktur
C Fraktur i collum radii
D Degenerative forandringer, men ingen fraktur
000015992a58f91919
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Røntgen brukes ved revmatoid artritt for å få oversikt over affiserte ledd og grad av sykdom.
Hvilket av disse funnene er mest typiske for tilstanden?
A X Usurer
En usur er en beinerosjon mindre enn 1cm fra ledd og typisk funn ved erosiv/aggresiv synovitt
med pannus. Subchondrale cyster er et uspesifikt funn som sees både ved artritt og degenerativ
leddlidelse. Subchondral sklerose og osteofytter typisk ved artrose.
B Osteofytter
C Subchondrale cyster
D Subchondral sklerose
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En 25 år gammel mann innkommer på legevakt etter vridingstraume mot venstre underekstremitet.
Hva viser røntgen bildene?

A
B
CX
D

Epifysiolysefraktur i distale tibia
Epifysiolysefraktur i distale tibia og fibula
Spiralfraktur i distale tibia og fibula
Spiralfraktur i distale tibia
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Det er enkelt å ta et front-opptak av en hofte, men et vanlig "sideopptak" blir vanskeligere da hoftene
og bekkenet vil projiseres over hverandre. Ved mistanke om collum femoris fraktur må man få
friprojisert collum også i sideplanet.
Hvordan løser man som regel dette ?
A X Man tar et innskutt hoftebilde
Ved et innskutt hoftebilde har man pasienten liggende på rygg med 90 graders fleksjon i
hofteleddet og kneleddet på frisk side, mens man tar bilder med horisontal strålegang mot
mistenkt syk femur. På denne måten får man friprojisert mest mulig av collum femoris, uten å
bevege den syke siden.
B Man bruker MR som første avbilding ved mistanke om collum femoris fraktur
Feil. Røntgen er alltid førstevalget ved spørsmål om fraktur, også i femur
C Man tar bilder med Lauenstein projeksjon
Dette brukes hovedsakelig ved utredning av artritt og artose, fordi man da får best mulig
framstilling av caput femoris og acetabulum, samtidig som at pasienten kan bevege den syke
hoften. På den syke siden flekteres kneleddet samtidig som hofteleddet utadroteres
(froskestilling), hvorpå man tar bilder av hofteleddet . Denne projeksjonen er vanskelig å
gjennomføre ved et brudd i femur.
D Man bruker CT som første avbilding ved mistenkt collum femoris fraktur
Feil. Røntgen er alltid førstevalget ved spørsmål om fraktur, også i femur
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En 54 år gammel mann kommer til legevakten etter et vridningstraume av sitt høyre kne. Han klarer å
belaste kneet noe, men det er smertefullt ved vridning. Det er ikke smertefullt ved passive fleksjon og
ekstensjon av kneet. Man får derimot inntrykk av hydrops, og det foreligger instabilitet ved testing for
ligamenter, samt positiv McMurrays test for mediale menisk.
Hvilken modalitet vil vise de(n) mest sannsynlige skaden(e) ?
A Ultralyd
B CT
C X MR
Her er det størst mistanke om skader på ligamenter og mensik. Skader i disse strukturene vil
vises best på MR. (Men det er likevel riktig å først gjøre røntgen i akuttfasen for å påvise
eventuell skjelettskade, men det var ikke spørsmålet).
D Røntgen
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En 78 år gammel kvinne kommer til fastlegen med et sår som ikke vil gro på nesen. Fastlegen tar en
liten stansebiopsi som sendes til avdeling for patologi. I svaret fra patologen beskrives forandringene
slik: «Biopsi fra hud med infiltrasjon av basaloide celler som danner velavgrensede flak. Det er perifer
pallisadering i tumorflakene samt sprekkdannelse mellom tumorflak og omliggende stroma.»
Hvilken diagnose er mest sannsynlig i dette tilfellet?
A X Basalcellekarsinom
Basalcellekarsinom er typisk bygget opp av basaloide celler som danner velavgrensede flak med
perifer pallisadering. Det er gjerne sprekkdannelse mellom tumorflak og omliggende stroma.
B Malignt melanom
Malign melanom er bygget opp av atypiske nevusceller og utgår ikke fra keratinocytter.
C Plateepitelkarsinom
Plateepitelkarsinom er typisk bygget opp av atypiske epiteliale celler/atypiske keratinocytter som
danner ujevnt avgrensede flak. Det er mitoser og områder med atypisk keratinisering.
D Seboreisk keratose
Seboreisk keratose er godartet epidermishyperplasi som gjerne kjennetegnes av hyperkeratose
og pseudohorncyster.
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En hudlege sender stansebiopsi fra en 6 mm stor bulla til avdeling for patologi. I svaret fra patologen
beskrives forandringene slik: «Stansebiopsi fra hud med subepidermal bulla, superfisiell perivaskulær
betennelse og nedslag av immunglobuliner og komplement langs basallaget.»
Hvilken diagnose er mest sannsynlig?
A X Bulløs pemphigoid
Kjennetegnes av blant annet subepidermale bulla samt nedslag av immunglobuliner og
komplement langs basallaget.
B Pemphigus vulgaris
Kjennetegnes av blant annet suprabasale bullae/intraepidermale bullae samt nedslag av
immunglobuliner og komplement rundt keratinocyttene.
C Impetigo
Kjennetegnes av blant annet subkorneal bulla
D Pemphigus foliaceus
Kjennetegnes av blandt annet subkorneal bulla
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En 50 år gammel mann med en ikke-smertefull, saktevoksende (over mange år) oppfylning i pectoralis
major har blitt henvist fra fastlegen til MR-undersøkelse. Etter MR ble det tatt nålebiopsi på sykehuset.
Vevet er lagt på formalin, sendt til avdeling for patologi, fremført, snittet og farget med eosin og
hematoksylin (H&E). Nå ligger vevssnittet på et glass på patologens mikroskop (40X forstørrelse).
Klassisk, tenker patologen.
Hva er diagnosen?
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A

Dedifferensiert liposarkom
Dedifferensiert liposarkom likner ikke lenger fettvev, derav dedifferensiert.
B X Intramuskulært lipom
Her sees normal tverrstripet muskulatur med modent/normalt fettvev forenlig med intramuskulært
lipom
C Infiltrerende duktalt karsinom
Infiltrerende duktalt karsinom er en epitelial tumor, det sees ingen epiteliale celler på bildet.
D Rabdomyosarkom
Det foreligger ingen cellulær atypi, mitoser eller nekrose. Rhabdomyosarkom er en malign svulst.
000015992a58f91919

Testen har 74 oppgaver. Av disse ble 0 oppgaver trukket. Totalt ble det gjort fasitendringer på 0
oppgaver.
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