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1
Mann (56 år) har utstrålende smerter i venstre arm helt ut i hånden. Symptomene framprovoseres ved
ekstensjon av nakken. Du er hans fastlege og undersøker han. Du finner venstresidig kraftsvekkelse,
svekket senerefleks i venstre overekstremitet og positiv Spurlings test med utstråling til venstre hånd.
Du henviser han til MR-cervicalcolumna. I svaret på MR-undersøkelsen står det: «Det ses et prolaps
med venstresidig overvekt i skive C6/C7 med trange forhold for C7 nerverot.» Du konkluderer med at
klinikk og bildefunn passer sammen og at pasienten har symptomer fra C7 nerverot på venstre side.
Hvilke sensibilitets- og kraftutfall forventer du ut fra svaret på MR-undersøkelsen?
A

I venstre overekstremitet er det nedsatt sensibilitet i 3. finger og tilgrensende håndområde,
nedsatt kraft ved test av håndleddsekstensjon og redusert biceps refleks.
Her er det et sammensurium av symptomer fra ulike nerverøtter, og ikke kun fra C7 rot.
B I venstre overekstremitet er det nedsatt sensibilitet på ulnarsiden av underarm og hånd og 4. og
5. finger, nedsatt kraft ved fingerfleksjon og symmetriske reflekser.
Alle tre opplysningen peker i retning av C8 rotaffeksjon venstre side, og ikke C7 som MR bildet
beskriver.
C I venstre overekstremitet er det nedsatt sensibilitet i 1. og 2. finger venstre hånd, nedsatt kraft ved
test av håndleddsekstensjon og redusert brachioradialis refleks.
Alle tre opplysningen peker i retning av C6 rotaffeksjon venstre side, og ikke C7 som MR bildet
beskriver.
D X I venstre overekstremitet er det nedsatt sensibilitet i 3. finger og tilgrensende håndområde,
nedsatt kraft ved test av albueekstensjon og redusert triceps refleks.
Alle tre opplysningen peker i retning av C7 rotaffeksjon venstre side.
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En 65 år gammel kvinne kommer til deg som allmennlege grunnet moderat tungpust de siste 2
månedene. Du påviser ved perkusjon lungedempning basalt baktil på høyre side.
Hva er mest sannsynlig årsak til dette funnet?
A
B
C
DX

Høyresidig pneumothorax
Pneumoni i høyre overlapp
Kronisk obstruktiv lungesykdom
Høyresidig pleuraeffusjon
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Enkelte tarmpatogene mikrober forårsaker skade i tarmslimhinnen som igjen resulterer i blodig diare.
Hvilket tarmpatogene agens er hyppigste årsak til dette i Norge?
A

Rotavirus.
Er en hyppig årsak til alvorlig gastroenteritt hos små barn, men gir ikke blodig diare.
B Enterohemorragisk E. coli
Gir blodig diare, men mye sjeldnere enn Campylobacter.
C Yersinia enterocolitica.
Forekommer sjelden og er sjelden årsak til blodig diare.
D X Campylobacter species.
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Ved mistanke om bakteriemi tas gjerne flere blodkulturer. I den sammenheng benyttes gjerne
begrepet «ett sett blodkultur».
Hva menes med dette begrepet?
A
B
C
DX

Det som tas i en seanse.
Det som tas i en flaske.
Det som tas under samme feberepisode.
Det som tas i ett stikk.
Med ett sett blodkultur menes det som tas i samme stikk, vanligvis en aerob og en anaerob
flaske.
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Du er LIS på nevrokirurgisk avdeling. I mottagelsen kommer det inn et foreldrepar med en gutt på 9
måneder som er veldig slapp og har redusert bevissthet. I følge foreldrene har barnet falt ned fra en
sofa som han hoppa i og fikk kortvarig pustestans. CT viser et akutt subduralhematom på høyre side,
blod langs falx og tentoriet. Ved nærmere undersøkelse ser du også at barnet har blåmerker på
rumpa, men du finner ikke noen bløtdelshevelse i hodet.
Hvordan vil du håndtere denne situasjonen utover det akuttmedisinske?
A X Du diskuterer saken med bakvakt. Dere kontakter barnelege og blir enige om at mishandling ikke
kan utelukkes. Melding til politi og barnevern gjøres, jfr helsepersonelloven.
Du har PLIKT til å melde til barnevern og politi dersom mishandling ikke kan utelukkes.
B Du diskuterer saken med bakvakt og dere kontakter barnelege. Dere kan ikke utelukke
mishandling og bestemmer dere for å konfrontere foreldrene.
Det skal meldes til politi og barnevern - politi etterforsker, du er behandler.
C Du diskuterer saken med bakvakt og dere kommer fram til at skademekanismen og skadene
passer godt overens og lar det være med det.
Skadene er omfattende, skademekanisme passer ikke med det du finner, fall fra lav høyde og
barn på 9 mnd hopper kanskje ikke så mye i en sofa. Pustestopp er uvanlig ved hodeskader.
Skadene er uvanlige for et barn under 1 år. Her må en være ekstra oppmerksom, stor mistanke
om mishandling.
D Du spør foreldrene om de har problemer hjemme og om de ønsker hjelp. De avviser det og du
kan ikke gjøre mer pga taushetsplikten.
Helsepersonelloven sier klart at en har MELDEPLIKT.
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Nakkefraktur hos eldre pasienter øker i omfang.
Hvilken type fraktur er vanligst i aldersgruppen > 80 år?
A

Kombinerte C1 og C2 frakturer
Disse kombinerte frakturene er relativt vanlige, men isolert C2 densfraktur er den hyppigste i
aldersgruppen > 80 år
B X C2 dens fraktur
Vanligste fraktur hos eldre. Pasienten har som regel ingen nevrologiske utfall, men nakkesmerter
etter fall.
C C1 fraktur
Ikke den vanligste type fraktur, men forekommer ofte samtidig med C2 fraktur
D Subaxiale frakturer (nedenfor C2)
Vanlig i yngre aldersgrupper
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Hvilket utsagn beskriver en god indikasjon for innsetting av aortaklaffeprotese hos en ellers
frisk pasient med aortaklaffestenose?
AX
B
C
D

Symptomer svarende til NYHA-klasse III og tegn til påvirket venstre ventrikkel.
Middelgradient over aortastenosen over 30mmHg.
Middelgradient over aortastenosen over 20mmHg.
Aortaklaffen har et åpningsareal under 1cm2 og pasienten er asymptomatisk.
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Pål (67) har i lengre tid hatt intermitterende magesmerter og det ble ved gastroskopi påvist et
ukomplisert middels stort ulcus ventriculi i relasjon til majorsiden ved overgangen mellom corpus og
antrum. Han har ikke registrert vekttap og benekter bruk av NSAIDs og albyl E.
Hvilken oppfølging er tilrådelig hos denne pasienten?
A
B

Etter gastroskopien henvises Pål til en CT abdomen for å kartlegge årsaken til magesåret
Pål får resept på trippelkur og beskjed om å ta kontakt om han ikke blir bra eller om plagene
kommer tilbake.
C X Magesåret biopseres, Pål får protonpumpehemmer og kommer tilbake til kontrollgastroskopi om
noen uker.
D Magesåret bør biopseres og Pål må komme tilbake til gastroskopikontroll innen noen dager.
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Du er fastlege for en kvinne på 58 år som har vært velfungerende til nå. Familien tar kontakt fordi hun
har endret personlighet de siste par årene. Hun er påfallende ukritisk og har i samme periode fått et
enklere, mer stereotypt språk. Hun har ikke innsikt i sin funksjonssvikt og er lite interessert i å oppsøke
lege. Du får mistanke om at hun er i ferd med å utvikle frontotemporallappsdegenerasjon
(frontallappsdemens).
Hvilken undersøkelse har størst mulighet for å avdekke om symptomene representerer en slik
demens?
A X Cerebral MRI
Cerebral MRI vil ofte vise asymmetrisk atrofi ved symptomer på frontallappsdemens.
B Spinalvæskemarkørene total-tau, fosfotau og betaamyloid.
Disse markørene er ofte normale ved frontotemporallappsdemens, men er nyttige dersom du skal
avklare om hun har bakenforliggende Alzheimerpatologi.
C Minimentalstatus
Pasienter med frontotemporallappsdemens i tidlig fase kan klare seg godt ved minimentalstatus.
D Blodprøve
Ingen blodprøver kan avklare om pasienten har frontallappsdemens
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Du har en pasient med vondt i ryggen og anemi. Du vil undersøke om pasienten kan ha myelomatose.
Hvilke prøver vil du ta for å kunne sjekke ut dette med mer enn 95% sannsynlighet?
A

Elektroforese av serum og rtg skjelett
Vil miste de som har lettkjedesykdom, ca 15%
B Benmargsaspirat og skjelettscintigrafi
Scintigrafi har ingen plass i utredningen av myelomatose da undersøkelsen påviser økt
osteoblastaktivitet. Denne er nedsatt ved myelomatose. Benmargsaspirat kan være normal hvis
sykdommen vokser nodulært.
C Elektroforese av serum og CT av skjelett
Vil miste de som har lettkjedesykdom, ca 15%
D X Elektroforese av serum og urin
Beste screening. Kniper alle utenom non-sekretorisk myelomatose som utgjør 1-2%
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Du skal vurdere en 81 år gammel kvinne som er lagt inn i sykehus med 2 dagers sykehistorie med
akutte magesmerter. Pasienten har hatt hjerteinfarkt for 2 år siden, og hun får behandling for
hjertesvikt og KOLS. Ultralydundersøkelse av abdomen ved innleggelse viste multiple steiner i
galleblæren, men ikke tegn til kolecystitt. Blodprøver viser blant annet:
Blodprøve Hb

CRP

Leukocytter Bilirubin

ALP

ALAT

Lipase

Amylase

Normalve- 13.4-17.0g/ 0-5mg/L
rdier
L

3.7-1010- 5-25µmol 35-105U/ 10-70U/L 13-60U/L 25-120U/
**9/L
L
L

Målt hos
pasient

10.1
10**9/L

13.9 g/L

50 mg/L

20 µmol
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501 U/L

150 U/L

1100 U/L

2200 U/L

Det er gjort MRCP som bekrefter at det er små steiner i galleblæren, mens det ikke er tegn til stein i
dype galleveier ( duktus koledochus og duktus hepatikus). I løpet av de to følgende dager etter
innleggelse er pasientens magesmerter borte og blodprøvene er nesten normaliserte.
Hvilken behandlingsstrategi velger du?
A

Skriver pasienten ut og ber om at hun tar kontakt med sin fastlege for klinisk kontroll og kontroll
av blodprøver en uke etter utskrivelsen.
Dette er ikke tilstrekkelig. Se kommentar under B.
B Planlegger laparoskopisk kolecystektomi.
Denne pasienten har på grunn av hjertesvikt og KOLS en betydelig operasjonsrisiko og bør ikke
tilbys kolecystektomi med mindre det er tvingende nødvendig
C Skriver pasienten ut og gir pasienten resept på antibiotika for en 10 dagers periode.
Dette er ikke tilstrekkelig. Se kommentar under B
D X Henviser pasienten til ERCP med papillotomi i løpet av neste dag.
Dette er det korrekte alternativet. Pasienten har åpenbart hatt gallesteinsassosiert pankreatitt og
risiko for nytt anfall er stor. For å forebygge dette, er det vanlig å behandle slike pasienter med
profylaktisk endoskopisk papillotomi når risikoen ved kolecystektomi er for stor.
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Kvinne, 40 år gammel, er innlagt til rehabilitering ved Avdeling for Ryggmargsskader. Hun pådro seg
en høy komplett cervikal ryggmargsskade etter fall fra hest.
Hvordan kartlegges hennes blærefunksjon under primær rehabilitering?
A CT av urinveier.
B Registrering av drikke og diurese.
C X Anamnese, måling av resturin og urodynamisk undersøkelse.
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Som turnuslege i kommunen skal du vurdere en 76 år gammel kvinne, som er plaget av hjertebank.
Hun bruker kun et tiaziddiuretikum. Pasienten virker nokså engstelig. Pulsen er uregelmessig med en
frekvens på 100 slag/min. EKG viser atrieflimmer. Du kontrollerer blodtrykket.
Hvilke medikament vil du mest sannsynlig anbefale at pasienten starter med?
AX
B
C
D

Betablokker og antikoagulasjonsbehandling.
Platehemmer og dessuten benzodiazepin ved behov.
Benzodiazepin og platehemmende behandling.
Betablokker og platehemmende behandling.
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Sotalol er et legemiddel som i blant brukes ved hjertearytmier.
Hvilken av følgende påstander er riktig for dette legemidlet?
AX
B
C
D
E

Dosen må reduseres ved nedsatt nyrefunksjon
Midlet påvirker ikke blodtrykket
Midlet er kontraindisert ved AV-blokk grad I
Kombinasjonsbehandling med karselektive kalsiumantagonister må unngås
Midlet er kontraindisert til pasienter med pacemaker
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En mannlig afrikansk student på 23 år kommer til fastlegen og klager over at han har hostet daglig i
flere måneder. Han føler seg sliten og har gått ned i vekt. Legen finner at han er i god almenntilstand.
Fastlegen tenker at han kanskje kan ha tuberkulose.
Hva er de viktigste undersøkelsene for å stille diagnosen hos denne pasienten?
A

Røntgen thorax og QuantiFERON (IGRA) test
Røntgen thorax er viktig for å stille diagnosens lungetuberkulose men ikke tilstrekkelig.
QuantiFERON kan vise om pasienten er smittet men sier ingen ting om han er syk. En voksen
mann fra Afrika vil ha stor sjanse for å ha en positiv test uten at det sier noe om sykdom.
Påvisning av bakterien er vesentlig for diagnosen.
B Røntgen thorax og blodprøver: CRP, leukocytter og HIV-test
Røntgen thorax er viktig for å stille diagnosen lungetuberkulose, men ikke tilstrekkelig. Blodprøver
gir relativt lite mht å bekrefte eller utelukke tuberkulose. Påvisning av bakterien er vesentlig for å
diagnosen, og det mangler i dette alternativet.
C X Røntgen thorax og spytteprøve for påvisning av tuberkelbakterien
Røntgen thorax er viktig for å si om han har en lungesykdom eller ikke. Ved spesifikke funn som
caverner er lungetuberkulose sannsnynlig. Men kun påvisning av Mycobacterium tuberculosis vha
mikrobiologiske tester gir sikker bekreftet diagnose.
D HIV-test, Mantoux test og røntgen thorax
Ved positiv HIV-test øker sjansen for at han har tuberkulise. En positiv Mantoux test sier at
pasienten sannsynligvis er smittet av tuberkulose men ikke noe om sykdom. Dette er altså to
tester som øker sjansen for at han kan ha sykdom ved positive tester, men de er ikke
diagnostiske for sykdommen tuberkulose.
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En 20 år gammel kvinne kommer på allmennlegekontoret ditt med ett ensidig smertefullt rødt øye. Du
undersøker henne med det utstyret du har til rådighet; oftalmoskop, dråpeanestesi og trykkmåler.
Hvilket funn tyder sterkt på at hun har en keratitt?
A
B
CX
D

Intraokulært trykk på 40 mm Hg (normalt 10 -22 mm Hg).
Miose
Smertene forsvinner prompte etter applikasjon av en dråpe lokalanestetikum i conjunctivalsekken.
Mydriase
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En 30 år gammel mann kommer på allmennlegekontoret ditt og forteller at han de siste dagene har
hatt episoder av minutters varighet der han har vært blind på høyre øye. Han han høyresidige
hodesmerter av en type som han ikke har opplevd tidligere. Ved undersøkelse finner du at han har på
høyre side en lett ptose og miose. Dette sier pasienten at han ikke har hatt tidligere.
Hva er den mest sannsynlige diagnosen?
A
B
C
DX

Sinus cavernosustrombose
Wallenbergs syndrom
Aneurysme på arteria communicans posterior
Carotisdisseksjon
0000155bf26b2e1b1d
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På uketjenesten blir det utført ultralydundersøkelse av en pasient med hjertesvikt forårsaket av
systolisk dysfunksjon i venstre ventrikkel. Legen som utfører undersøkelsen sier ved vurdering av
høyre hjertehalvdel at det er tilfredsstillende fylnignstrykk til høyre atrium, dette blir estimert til 10
mmHg ut fra en vurdering av diametervariasjon og dimensjon av vena cava i innløpet til høyre atrium.
Litt senere i undersøkelsen sier legen at det foreligger en liten lekkasje i tricuspidalklaffen, høyeste
målte hastighet i lekkasjejeten er 3 m/s, og at trykkgradienten over lekkasjehullet estimert ut fra den
forenklede Bernouillis ligning ( trykkgradient i mmHg = 4v2) kan estimeres til 36 mmHg.
Uketjenestegruppen blir spurt om hvilket av følgende alternativer for estimert systolisk trykk i
arteria pulmonalis som er å oppfatte som korrekt i fravær av stenose i pulmonalklaffen:
A
B
C
DX

26 mmHg
36 mmHg
41 mmHg
46 mmHg
Trykkestimatet finnes ved å legge trykket i hø.atrium til trykkgradienten over trikuspidalklaffen
( 10 mmHg + 36 mmHg = 46 mmHg)
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En 69 år gammel mann har en lett KOLS , og han kommer nå til deg som fastlege fordi han har fått en
forverring i pusten. Han går også til øyelege p.g.a. glaukom. Han har svært stor glaukomskade, og du
ser i epikrise fra øyelegen at pasienten bruker Ganfort øyedråper x 1. Du finner ut at dette er et
kombinasjonspreparat bestående av en prostaglandinanalog og betablokker (Timolol). Han brukte
tidligere Xalatan som er en prostaglandinanalog, men øyelegen har nylig byttet fordi han sa det var
viktig å få ned øyetrykket mer. Pasienten sier han glemte at han hadde en lett KOLS da han ble spurt.
Hva gjør du med hensyn til pasientens glaukommedikasjon?
A

Du gjør ingen endring da det bare er en dråpe daglig og betyr ingenting for pasientens forverring
av KOLS
Øyedråper absorberes systemisk, hovedsakelig via neseslimhinnen, og kan gi systemiske
bivirkninger. Betablokker er kontraindisert ved obstruktiv lungelidelse, også gitt som øyedråpe.
B Du slutter med øyedråpene øyeblikkelig. Det går bra å være uten øyedråper inntil kontrollen hos
øyelegen om fire måneder
Ubehandlet glaukom med allerede stor glaukomskade kan i verste fall føre til blindhet ila noen
måneder.
C X Du seponerer Ganfort, kontakter øyelegen for å finne ut om det finnes andre preparater og avtaler
en snarlig time hos øyelegen
Seponerer Ganfort, men tenker at pasienten må ha noe annet. Kontakter øyelegen for å
konsultere.... Pasienten må ha behandling for sitt glaukom, men det må være preparater uten
betablokker. Alternativt laserbehandling eller operasjon. Det er for lenge å vente til kontroll om fire
måneder. Øyelegen bør kontaktes for å optimalisere behandlingen.
D Du skifter tilbake til den gamle dråpen. Pasienten skal til øyelegen igjen om fire måneder
Skifte til den gamle dråpen er ingen dum idé for en kort periode på noen få uker, men vi vet fra
epikrisen at pasienten har stor glaukomskade, og da er det for lenge å gå med dårlig regulert
glaukom i fire måneder. Dette begynner å bli komplisert i en allmenlegepraksis og øyelegen må
informeres for raskere kontroll.
0000155bf26b2e1b1d

20
Otoakustiske emisjoner (OAE) utføres på nyfødte i Norge som ledd i hørselsscreening.
Hvor dannes lyden som måles ved OAE?
A

I hjernestammen (ved evoked potentials)
OAE dannes i ytre hårceller i cochlea
B I sacculus og utriculus
OAE dannes i ytre hårceller i cochlea
C X I ytre hårceller i cochlea
OAE dannes i ytre hårceller i cochlea
D I musculus stapedius (ved kontraksjoner i muskelen)
OAE dannes i ytre hårceller i cochlea
0000155bf26b2e1b1d
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Noen antiarytmika øker QT-tiden i EKG. Kombinasjonen med andre legemidler vil kunne øke risikoen
for torsades de pointes arytmier ytterligere.
Hvilken gruppe blodtrykkmedikamenter er dette aktuelt for?
A
B
C
DX
E

ACE-hemmere
Kaliumsparende diuretika
Kalsiumantagonister
Tiaziddiuretika
Betablokkere
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En pasient har fått cellegift for en uke siden, og kommer til deg på legevakt med feber 38,7 grader.
Hun har lette symptomer på luftveisinfeksjon, men virker klinisk kjekk. Hurtigtest for CRP viser verdi
40.
Hva gjør du?
A Rekvirerer CT øhj for å utelukke lungeemboli da kreftpasienter har økt risiko for dette
B X Innlegges øhj for å utelukke neutropen feber
Sykehistorien og klinikk er suspekt på neutropen feber. Dette er en situasjon som kan gi alvorlig
livstruende infeksjon. Tilstanden krever akutt innleggelse med oppstart av bredspektret antibiotika
intravenøst.
C Starter med Penicillin peroralt. Kontroll hos egen lege om tre dager.
D Sannsynlig viral årsak. Gir generelle råd om rikelig væskeinntak og paracetamol.
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En 24 år gammel mann tar kontakt med primærhelsetjenesten grunnet langvarige plager med løs
avføring, diffust ubehag i magen og følelse av oppblåsthet etter matinntak og fastlegen stiller
diagnosen irritabel tarm syndrom.
Hvilken sykdom er den mest aktuelle differensialdiagnose?
A X Cøliaki
Riktig svar. Cøliaki kan gi diffuse plager som er umulig å skille fra IBS. En negativ cøliakiserologi
kan brukes til å nærmest utelukke cøliaki.
B Ulcus ventriculi
Ved ulcus ventriculi er det mer vanlig med blødning, øvre abdominalsmerter eventuelt oppkast/
kvalme
C Cancer coli
Ved cancer coli er det mer vanlig med endret avføringsmønster og/eller blod i avføringen.
D Ulcerøs colitt
Ulcerøs kolitt gir typiske hyppige, løse tømminger med blod og slim.
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KOLS pasienter har et høyere endeekpiratorisk trykk enn lungefriske. Dette fører til at KOLS-pasienter
over tid kan utvikle tønneformet thorax og et karakteristisk røntgen thorax.
Hva er den mest riktige beskrivelsen av et slikt røntgen thorax hos en KOLS-pasient?
A
B
C
DX

Røykerlunge
Lungeemfysem
Bulløse lunger
Hyperinflaterte lunger
0000155bf26b2e1b1d
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En 60 år gammel kvinnne kommer på kontoret ditt og kan fortelle at hun i går merket akutt nedsatt syn
på høyre øye. Videre har hun hatt litt blod i urinen siste tid og litt blodig ekspektorat.Ved undersøkelse
finner du en retinal sentralarterieokklusjon høyre øye.
Hva er den mest sannsynlige diagnosen, og hva gjør du med pasienten?
A

Nyresvulst, og du bestiller rtg. thorax og ultralyd av nyrene og ber pasiente bestille ny time når
dette er utført
B X Wegeners granulomatose, og du legger pasienten inn på Medisinsk avdeling som øyeblikkelig
hjelp
C Lungecancer med metastase til øyet, og du henviser pasienten til onkologisk avdeling
D Von Willebrandts sykdom, og du bestiller en koagulasjonsutredning
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Petter (38 år) kommer til time hos deg på fastlegekontoret. Han forteller at han den siste uka har hatt
sterke smerter i nedre del av ryggen med utstrålinger i beina. Smertene startet akutt og siden i går
kveld har han hatt nummenhetsfølelse i huden på innsiden av begge lårene. Vannlatingen går tregere
og er vanskeligere enn vanlig.
Hva vil du gjøre videre?
A X Legge inn pasienten i sykehus som øyeblikkelig hjelp da du mistenker nerverotaffeksjon og fare
for varig nerveskade og vannlatingsproblemer
Pasienten må raskt utredes for mulig prolaps med cauda equina syndrom, som kan gi varig
nerveskade og redusert vannlatingsevne og indikasjon for kirurgi.
B Rekvirere MR-undersøkelse til neste dag og be pasienten komme til deg for ny time etter at MRbildene er tatt
Du har mistanke om cauda equina syndrom og det er fare for varig nerveskade med
vannlatingsproblemer. Pasienten kan ikke vente på MR undersøkelsen. Det haster med
innleggelse.
C Ta en urinprøve for å se om vannlatingsproblemet skyldes urinveisinfeksjon, men først vil du
undersøke pasienten grundig
Kombinasjonen av symptomer kan ikke forklares med at de skyldes en urinveisinfeksjon.
D Undersøke pasienten grundig og avtale ny kontroll om en uke. I mellomtiden ber du han om å
holde seg i bevegelse og i normal fysisk aktivitet så langt smertene tillater
Du har mistanke om cauda equina syndrom og det er fare for varig nerveskade med
vannlatingsproblemer. Det haster og pasienten kan ikke vente en uke på ny vurdering.
0000155bf26b2e1b1d
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Maren er en ung kvinne som bruker p-pille av kombinasjonstype og skal starte behandling mot
epilepsi.
Hvilket legemiddel kan hun bruke som ikke har interaksjon med p-pillen?
A
B
CX
D
E

Lamotrigin (LamictalR)
Karbamazepin (TegeretolR)
Levetiracetam (KeppraR)
Oxcarbazepin (TrileptalR)
Fenytoin (EpinatR)
0000155bf26b2e1b1d
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Du er fastlege for Arne på 73 år. Du ønsker å rekvirere følgende prøver denne dagen: P-albumin, Pkalsium, P-natrium og P-kalium. Du husker at du lærte noe om at enkelte analytter kunne påvirkes av
kroppsstillingen rett før og ved prøvetaking.
Hva kjennetegner analytter som i større grad påvirkes at dette og hvorfor er det slik?
A X Plasmakonsentrasjonen av stormolekylære forbindelser øker i oppreist stilling fordi plasmavann
presses ut av kapillærene.
B Plasmakonsentrasjonen av småmolekylære forbindelser øker i oppreist stilling fordi disse trekkes
inn i kapillærene.
C Plasmakonsentrasjonen av stormolekylære forbindelser reduseres i oppreist stilling fordi
plasmavann trekkes inn i kapillærene.
D Plasmakonsentrasjonen av småmolekylære forbindelser reduseres i oppreist stilling fordi disse
presses ut av kapillærene.
0000155bf26b2e1b1d
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En diagnostisk test har lav sensitivitet (eks. 60%), men høy spesifisitet (eks. 99%).
Hva innebærer det?
AX
B
C
D

Det vil bli svært få falsk positive testresultater
Det vil bli svært få falsk negative testresultater
En svært høy andel av de syke vil teste positivt
Testen har en høy nøyaktighet / accuracy
0000155bf26b2e1b1d
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Hva er de mulige verdiene til en risikoratio (risk ratio)?
A X Ethvert positivt tall
Risikoratio er en ratio mellom to risikoer, og risiko kan ha verdier fra 0 til 1; risikoratioen kan derfor
anta ethvert positivt tall.
B Ethvert tall
Risikoratio er en ratio mellom to risikoer, og risiko kan ha verdier fra 0 til 1; risikoratioen kan derfor
anta ethvert positivt tall.
C Ethvert negativt tall
Risikoratio er en ratio mellom to risikoer, og risiko kan ha verdier fra 0 til 1; risikoratioen kan derfor
anta ethvert positivt tall.
D -1 til +1
Risikoratio er en ratio mellom to risikoer, og risiko kan ha verdier fra 0 til 1; risikoratioen kan derfor
anta ethvert positivt tall.
0000155bf26b2e1b1d

31
En 18 år gammel gutt har feber, forstørrete lymfekjertler på halsen, blodutstryk med 70 % umodne,
atypiske lymfocytter.
Hva er mest sannsynlig diagnose?
A
B
C
DX

Akutt lymfatisk leukemi
Lymfom
Kronisk lymfatisk leukemi
Mononucleose
0000155bf26b2e1b1d
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Du kjører legevakt i en by, og er i sykebesøk hos en 35 år gammel tidligere frisk kvinne som har ringt
legevakten fordi hun har hatt feber 39 grader siste døgn. Hun har hatt hoste og purulent oppspytt i 4-5
dager, hun er slapp og har fått i seg lite mat og drikke siste døgnet. Ved auskultasjon over lungene
hører du inspiratoriske knatrelyder over høyre lunge i et område baktil. Du mistenker lungebetennelse
og må ta stilling til om hun kan behandles hjemme eller i sykehus.
Hvilke kliniske kriterier bør vurderes for å avgjøre om hun kan behandles hjemme?
A X Registrer pulsfrekvens, respirasjonsfrekvens, måle blodtrykk og vurdere om pasienten er mentalt
adekvat
B Vurderer farge på oppspytt, registrerer pulsfrekvens og respirasjonsfrekvens
C Vurderer farge på ekspektorat, måle blodtrykk, teller pulsfrekvens og vuderer om pasienten er
mentalt adekvat
D Beregne hvor mye væske hun har fått i seg siste døgn, registrer pulsfrekvens,
respirasjonsfrekvens og måle blodtrykk
0000155bf26b2e1b1d
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En studie sammenlignet nåværende røykere med de som aldri har røkt. Punktestimatet for
insidensraten ratio for akutt hjerteinfarkt var 1,95 og 95% konfidensintervall var 0,70 til 5,43.
Hva forventer du vil skje hvis du øker utvalgsstørrelsen i denne studien (det vil si at flere
personer blir inkludert i studien)?
A X Konfidensintervallet blir smalere.
Sant. Tenk deg at du kunne teoretisk inkludere alle fra den underliggende befolkningen; du vill få
et uendelig smalt intervall, med andre ord ville du vite eksakt verdien i befolkningen.
B Konfidensintervallet blir bredere.
Det motsatte er tilfelle.
C Punktestimatet øker.
Du forventer ingen systematisk endring i punktestimatet.
D Punktestimatet blir mindre.
Du forventer ingen systematisk endring i punktestimatet.
0000155bf26b2e1b1d
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En 45 år gammel kvinne kommer på allmennlegekontoret ditt og forteller at hun har merket en skygge i
synsfeltet nedad høyre øye de siste tre dagene. Ved undersøkelse finner du i rød refleks en skygge
oppad, linse og cornea er normal. Skyggen beveger seg ikke. Du stiller diagnosen amotio retinae.
Hva er den mest riktige håndtering av denne pasienten videre?
A X Vitrectomi eller plombe cerclageoperasjon for å lukke alle retinale rifter
B Silikoninstallasjon og kryopeksi over retinale rifter
C Sengeleie med hullbrille og samtidig medikasjon som stimulerer elektrolyttpumpene i
pigmentepitelet slik at netthinnen kommer på plass og man kan laserbehandle riftene.
D Gassinstillasjon + diatermi av riftene og sengeleie
0000155bf26b2e1b1d
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En 78 år gammel kvinne kommer til deg som fastlege for blodtrykkskontroll. Hun er uten plager. Du
finner langsom hjertefrekvens og tar et EKG. Dette viser regelmessige P-bølger med frekvens 70/min
og regelmessige QRS-komplekser med varighet på 0,16 s og frekvens 28/min.
Hva er riktig håndering av denne pasienten?
A

Pasienten bør ta kontakt dersom hun får plager
Pasienten har total AV-blokk med ventrikulær erstatningsrytme og risiko for plutselig død
B X Pasienten bør innlegges på sykehus direkte fra legekontoret
Pasienten har total AV-blokk med ventrikulær erstatningsrytme med risiko for plutselig død
C Pasienten bør henvises til hjertemedisink poliklinikk og ta kontakt for kontroll dersom hun får
plager
Pasienten har total AV-blokk med ventrikulær erstatningsrytme og risiko for plutselig død
D Pasienten bør tas til kontroll innen en uke, men ta kontakt før dersom hun får plager
Pasienten har total AV-blokk med ventrikulær erstatningsrytme og risiko for plutselig død
0000155bf26b2e1b1d
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En kvinne tar med sin 85 år gamle far til fastlegen med spørsmål om far er dement. Datteren forteller
at han de siste årene har glemt avtaler, og at han leter mye etter nøkler og lommebok. Han har blitt
mer irritabel og er mindre nøye med personlig hygiene enn før. Fastlegen gjør MMS, pasienten skårer
21/30 poeng og mister 2p på tidsorientering, 3p på hoderegning, 3p på utsatt gjenkalling og 1p på
figurkopiering.
Hvilket utsagn om kognitive domener hos pasienten er mest riktig?
A

Resultatet på utsatt gjenkalling skyldes mest sannsynlig språkvansker.
Galt. Språkvansker vil antakelig gi seg kjenne gjennom vansker med tre-leddet kommando,
benevning og setningsgenerering. Hukommelsesvansker er mest sannsynlige årsak til det dårlige
resultatet.
B X Opplysningene fra datteren og resultatene på MMS vitner om at hukommelsesvansker er
pasientens mest uttalte problem
Riktig. Han glemmer avtaler, forelegger ting og husker ingen av de 3 ordene i MMS. Vansker med
regneoppgaven kan også delvis skyldes hukommelsesvansker (han glemmer oppgaven
underveis).
C Opplysningene fra datteren tyder på vansker med stedsorientering
Galt. Å lete etter ting tyder først og fremst på redusert hukommelse - han glemmer hvor han har
lagt nøklene og lommeboka. Problemer med stedsorientering kommer gjerne til uttrykk ved at
pasienten går seg bort eller ikke kjenner seg igjen på kjente steder.
D Utfra komparentopplysninger og testresultater har pasienten ingen eksekutive vansker
Galt. Vansker med personlig hygiene og problemer med figurkopiering tyder på noe eksekutive
vansker.
0000155bf26b2e1b1d
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Du er turnuslege på vakt i et akuttmottak. En 78 år gammel kvinne innlegges direkte fra hjemmet med
ambulanse på grunn av uttalt tungpust. Ut fra journalen ser du at hun har diabetes mellitus og
hypertensjon. Hun har aldri røykt. Når du kommer inn på akuttstuen møter du en pasient som ligger i
seng, er urolig og så vidt klarer å snakke med enstavelsesord. Sykepleier har gjort følgende målinger:
BT: 189/110 mmHg Puls: 117/min regelmessig SaO2: 73% uten oksygentilførsel. Temp: 37,2 grader C.
EKG: Sinusrytme. Høye R-amplituder og dype ST-depresjoner i prekordialavledningene. Ved
auskultasjon er det knatrelyder over alle lungeflater. Du hører ingen sikker bilyd over hjertet.
Bakvakten er opptatt med en dårlig pasient på sengepost. Du mistenker at hun har akutt hjertesvikt
med lungeødem.
Hvilket behandlingsprinsipp er sentralt hos denne pasienten?
A

Intravenøst loop-diuretikum for å redusere lungestuvning.
Det sentrale problemet ved akutt hjertesvikt med lungeødem er som regel redistribusjon av
væske til lungeinterstitiet - ikke nødvendigvis væskeoverskudd. Diuretika har en rolle i behandling
av kronisk hjertesvikt, men det å øke diuresen har liten nytte i akuttbehandlingen av lungeødem.
Imidlertid gir loop-diuretika også en reduksjon av preload, som kan gi en viss akutt effekt.
B Intravenøs trombolytisk behandling eller akutt PCI fordi pasienten sannsynligvis har akutt
hjerteinfarkt.
Akutt koronarsyndrom er en vanlig årsak til akutt hjertesvikt med lungeødem. Imidlertid foreligger
det ingen opplysninger som tilsier akutt hjerteinfarkt hos denne pasienten. De beskrevne EKGforandringene passer best med venstre ventrikkelhypertrofi, f.eks på grunn av hypertensjon.
C X Reduksjon av preload og afterload for å bedre hjertets arbeidsbetingelser.
Et sentralt problem ved akutt hjertesvikt med hypertensivt lungeødem er redistribusjon av væske
til lungeinterstitet. Det er ikke nødvendigvis for mye væske i sirkulasjonen. Reduksjon av afterload
er et sentralt prinsipp for å redusere hjertets oksygenbehov. Samtidig reduksjon av preload med
dilatasjon av sentrale vener vil omfordele væske fra lungeinterstitiet til venene. Summen av denne
behandlingen gir økt oksygenering av blodet i lungene og redusert oksygenbehov for hjertet. Ofte
er dette tilstrekkelig til å gi vesentlig bedring av den akutte situasjonen i påvente av videre
diagnostikk av den bakenforliggende årsaken.
D Reduksjon av puls og blodtrykk for å redusere hjertets oksygenbehov.
Økt puls og økt blodtrykk er responser på at hjertet ikke leverer tilstrekkelig blod til å tilfredsstille
kroppens behov. Å redusere pulsen og blodtrykket vil vanligvis ikke bedre det tilgrunnliggende
problemet, som er økt preload og/eller økt afterload. Enkelte puls- og blodtrykksreduserende
medikamenter, f.eks betablokkere, har direkte negativ virkning på hjertets arbeid (negativ inotropi)
og kan være svært farlig ved akutt hjertesvikt.
0000155bf26b2e1b1d
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En 30 år gammel mann blir innlagt ved intensivavdelingen etter å ha krasjet med motorsykkel. GCSskår var 6 på skadested, og han ble intubert. CT caput viste omfattende kontusjonsblødninger, men
gode plassforhold og ingen operable hematomer. Det ble lagt inn en trykkmåler i hjernen for å
monitorere intrakranialt trykk (ICP). ICP ble målt til 12 mmHg. Blodtrykket (BT) var 110/80, mens
middelartierietrykk (MAP) var 90 mmHg.
Dersom ICP stiger til 25 mmHg, hvilket av følgende tiltak vil en forsøke først?
A

Gi blodtrykkssenkende medisiner
Feil, man vil redusere den cerebrale perfusjonen hvis man senker blodtrykket.
B X Gi intravenøst hypertont saltvann eller Mannitol
Riktig, ved moderat ICP-stigning vil man forsøke å senke ICP ved å gi hypertone løsninger som
kan trekke ødem fra vevet og ut i blodbanen. Dersom man ikke kommer til målet med dette, kan
mer invasive tiltak vurderes.
C Utføre en dekompressiv hemikraniektomi
Feil, på nåværende tidspunkt er det riktig å forsøke mindre invasive tiltak.
D Legge pasienten i barbituratkoma
Feil, det er andre tiltak som må forsøkes først.
0000155bf26b2e1b1d
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Du er fastlege for en 55 år gammel kvinne med ca mammae med lunge- og skjelettmetastaser. Hun
behandles med antihormonell behandling. Hun kommer til avtalt time. Hun har lave ryggsmerter uten
utstråling. Ved bruk av Numeric Rate Scala oppgir hun verdien 6. Hun er lett kvalm, har diffust ubehag
i abdomen og følelse av oppblåshet i magen. Hun ble for en uke siden satt på paralgin forte 2 tabletter
3 ganger daglig. Er oppegående og stort sett selvhjulpen. Ved undersøkelse er hun bløt og uøm i
buken.
Hva gjør du?
A X Starter med langtidsvirkende opiater og gir laxantia, kontroll etter 3-4 dager.
B Foreskriver ernæringsdrikk og kvalmedempende medisin, kontroll etter 3-4 dager
C Innlegger pasienten som øyeblikkelig hjelp da hun kan ha spredning til lever.
Rett svar b.) Hovedproblemet er smerter og obstipasjon. Kvalme og redusert matlyst ofte ledsaget
til obtipasjon. Paralgin forte og langtidsvirkende opiater er kjent for å gi obstipasjon. Ikke typiske
symptomer på levermetastaser. Ingen akutt bukstatus.
D Henviser til snarlig UL abdomen, kontakter pasienten med en gang du har fått svar.
0000155bf26b2e1b1d
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Atrieflimmer er en vanlig arytmi hvor prevalens øker betydelig med alderen.
Hva er de to viktigste målene ved legemiddelbehandling av arytmien hos eldre pasienter?
A
B
C
DX
E

Hindre lungeemboli og gi sinusrytme
Hindre hjerteinfarkt og hemme AV-overledningen
Hindre hjerteinfarkt og redusere risikoen for ventrikkelflimmer
Hindre blodpropp i hjernen og hemme AV-overledningen
Hindre blodpropp i hjernen og gi sinusrytme
0000155bf26b2e1b1d
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En tolv år gammel jente har fått påvist en høyrekonveks thoracal skoliose på 30 grader, toppunkt i Th8.
Hun har ikke fått menstruasjon og er umoden i ryggskjelettet (Risser 1). Skoliosen vurderes å være
idopatisk, uten kjent årsak.
Hvilken behandling skal denne jenta mest sannsynlig ha?
A Hun skal opereres, alle skolioser over 25 grader bør opereres
B X Hun skal sannsynligvis behandles med korsett frem til hun er utvokst, det er stor sannsynlighet for
at skoliosen vil forverre seg uten korsettbehandling
C Hun trenger ingen form for behandling, en skoliose vil svært sjelden progrediere hos en jente som
har fylt 12 år
D Hun skal sannsynligvis behandles med korsett frem til hun fyller 14 år, det er liten sannsynlighet
for at skoliosen vil forverre seg etter at hun har fylt 14 år
0000155bf26b2e1b1d
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Jesper, 22 år, drar til sin allmennlege fordi han lenge har slitt med irritabel tarm og vil teste seg for
allergier. Legen tar noen tester, og finner ut at han har for høyt kolesterol. Kolesterolverdien i serum
var 10,2mmol/L (normalverdi <6,5 mmol/L). Både Jespers far og bestefar døde tidlig av hjerteinfarkt.
Jesper er forholdsvis slank og jogger flere ganger i uka.
Hvilken diagnose er mest aktuell for Jesper?
AX
B
C
D

Type II hyperkolesterolemi
Dyslipidemi
Ingen diagnose, høyt kolesterol er relativt vanlig
Refsums sykdom
0000155bf26b2e1b1d
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Hva er primærbehandling ved kreft i tykktarmen?
A
B
CX
D
E

strålebehandling og evt. cytostatika
hormoner og evt. cytostatika
operasjon og evt. cytostatika
strålebehandling og evt. hormoner
operasjon og evt. hormoner
0000155bf26b2e1b1d
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En 45 år gammel trøndersk kvinne kommer til deg i allmennpraksis pga røde prikker på anklene. Hun
er blek, men virker ellers frisk.
Blodprøver viser. Hgb 7, 3 g/dl (11,5-15,5), MCV 69 fl (80-100), Hvite 4, 5 x 10 9/l (4-10), Trc 11 x10 9/l
(150-400)
Hva er den mest sannsynlige årsaken til funnene?
A

Aplastisk anemi med produksjonssvikt av røde og plater
Sjelden sykdom, gir vanligvis makrocytær anemi, normale hvite taler mot alvorlig
beinmargssykdom.
B Akutt leukemi med svikt av margproduksjon av røde og plater
Sjelden sykdom. Ingen symptomer på alvorlig sykdom. Vanligvis makrocytær anemi ved
beinmargssykdom. Normale leukocytter taler mot alvorlig beinmargssykdom
C Talassemi med sekundær milthypertrofi som gir hypersplenisme
Etnisk bakgrunn gjør dette usannsynlig
D X Immunologisk trombopeni med jernmangelanemi pga blødning.
Platemangelen kan gi okkult GI-blødning over tid som disponerer for mikrocytær
jernmangelanemi
0000155bf26b2e1b1d
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Polypper i kolon og rektum karakteriseres gjerne som ikke-neoplastiske og neoplastiske. I det ligger at
de neoplastiske polyppene kan utvikle seg til malign sykdom.
Hvilken av følgende polypper er å betrakte som neoplastiske?
A
BX
C
D

Hyperplastiske polypper
Tubulære adenomer
Granulasjonspolypper
Hamartomatøse polypper
0000155bf26b2e1b1d
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Anna (45 år) har hatt akutt leukemi og skal gjennomgå allogen benmargstransplantasjon. Tabellen gir
informasjon om Anna og to potensielle ubeslektede benmargsgivere.
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HLA-A-typer

HLA-B-typer

HLA-DR-typer

Anna
Blodtype A

A2, A3

B7, B7

DR4, DR11

Donor 1
Mann,
Blodtype A

A2, A2

B7, B7

DR4, DR11

Donor 2
Kvinne,
Blodtype B

A2, A3

B7, B8

DR4, DR11

Hvilken av de to givernes benmarg vil gi størst risiko for at Anna får graft-versus-host disease
(transplantat-mot-vert-sykdom, GVHD) etter transplantasjonen?
A X Marg fra donor 1 vil gi størst risiko for GVDH fordi han har ulik HLA-A-type fra Anna
HLA homozygot giver til heterozygot mottager gir risiko for GVHD
B Marg fra donor 2 vil gi størst risiko for GVDH fordi han har ulik blodtype fra Anna
C Marg fra donor 1 vil gi størst risiko for GVDH fordi han har motsatt kjønn av Anna
D Marg fra donor 2 vil gi størst risiko for GVDH fordi han har ulik HLA-B-type fra Anna
HLA heterozygot giver til homozygot mottager gir risiko for rejeksjon
0000155bf26b2e1b1d
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En kvinne (42 år) kommer til deg på fastlegekontoret grunnet smerter som stråler fra nedre del av
lumbalcolumna, ned til seteregionen og baksiden av låret på høyre side. Disse symptomene oppstod
for seks uker siden. Svar på MR-undersøkelsen som du rekvirerte for noen uker siden viser et
skiveprolaps mot venstre i nivå L5/S1. Når du undersøker henne finner du normal nevrologisk status
og Lasegue`s test utløser smerter ned til låret på høyre side ved 60 graders elevasjon av høyre
underekstremitet.
Hvordan bør du helst håndtere pasienten videre?
A

Du skriver en henvisning til spesialist og råder henne til å være forsiktig med fysisk aktivitet inntil
videre da årsaken til ryggsmertene ikke er avklart
Råd om forsiktighet kan føre til frykt og inaktivitet med fare for at pasienten føres inn i et langvarig
sykdomsforløp.
B Du forklarer henne at smertene vil avta etter hvert da prolapset sannsynligvis vil gå tilbake av seg
selv. Du avtaler ny kontroll om et par uker og ber henne om å holde seg i bevegelse og i mest
mulig normal fysisk aktivitet
Siden prolapset ikke synes å kunne forklare hennes smerter er det galt å relatere smertene til
prolapset.
C Du avtaler ny kontroll om 14 dager og råder henne til å være i aktivitet inntil smertegrensen, men
unngå kraftig rotasjon av overkroppen
Det kan være uheldig å gi råd om aktivitet inntil smertegrensen da dette kan medføre
avvergereaksjoner og inaktivitet med fare for ar ryggplagene får et mer langvarig forløp.
D X Du forklarer henne at skiveprolapset beskrevet på MR-undersøkelsen ikke har sammenheng med
hennes smerter. Du avtaler ny kontroll og ber henne om å holde seg i bevegelse og i mest mulig
normal fysisk aktivitet
Pasientens symptomer og funn ved undersøkelse er lokalisert til høyre side, mens MR funnet er
på venstre side. Fornuftig å følge opp pasienten for å gi trygghet og følge utviklingen. Bevegelse
og normal fysisk aktivitet er gunstig for utviklingen av ryggsmertene.
0000155bf26b2e1b1d
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Hvilken av disse kliniske bildene passer best med emboli fra høyre arteria carotis interna?
A
BX
C
D

Synstap på venstre øye og lammelse i venstre sides ekstremiteter
Plutselig synstap på høyre øye og lammelse i venstre sides ekstremiteter
Svimmelhet og ustøhet i beina
Bilateralt synstap i sentrale del av synsfeltet
0000155bf26b2e1b1d
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Som allmennlege har du henvist en 40 år gammel kvinne til MR caput da hun har klaget over hodepine
og tretthet. MR viser en 5 cm stor homogent kontrastladende tumor med bred tilheftning til meningene
over konveksiteten frotalt på høyre side. Det er ikke noe omkringliggende ødem. I følge radiolog er det
sannsynligvis et meningiom. Pasienten lurer på hva behandlingen er.
Hva bør du fortelle pasienten om videre behandling?
A

At hjernehinnesvulster (meningiom) ofte er godartede og at hun neppe trenger behandling utover
paracet ved hodepine
Det er riktig at de fleste er benigne, men når tumor er så stor som 5 cm hos en såpass ung
pasient er det nok et ikke ubetydelig vekstpotensial. Hun må mest sannsynlig opereres
B At hjernehinnesvulster (meningiom) er strålefølsomme og kan behandles med strålebehandling
C X At hun mest sannsynlig må opereres med åpen kirurgi (kraniotomi)
D At så store svulster skal primært forbehandles medikamentelt med sandostatin (somatostatinanalog) for å skrumpe svulsten før eventuell kirurgi
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Inhalerte kortikosteroider er en gruppe medikamenter som har stor anvendelse i behandling av
lungesykdommer.
Ved hvilken kronisk lungesykdom er medikamentene speselt effektive?
AX
B
C
D

Astma bronkiale
KOLS uten emfysem
KOLS med emfysem
Kronisk bronkitt uten obstruksjon
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En 60 år gammel mann og mangeårig storrøyker tar kontakt med fastlegen sin pga økende tungpust
og hoste. Utredning viser en tumor nær venstre hovedbronchus. Det blir tatt biopsi fra lesjonen.
Pasienten blir senere operert med lobektomi.
Bildet viser et histologisk snitt fra lesjonen, 200 x forstørrelse.
Hva er diagnosen?
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A
B
CX
D

Hamartom
Pneumoconiose
Plateepitelkarsinom
Adenokarsinom
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En 27 år gammel gift kvinne oppsøker sin fastlege på hjemstedet etter en periode med økende
hudkløe, noe økt tretthet. Hun har merket noe mørkere urin og lysere / grålig avføring senere tid. Ved
utspørring under konsultasjonen fremkommer det at hun tidligere har vært frisk , men at hun minnes å
ha registrert dels plagsom hudkløe under de 2 tidligere svangerskap ( 3 og 5 år tidligere ). Hun bruker
ingen faste medikamenter. De naturlige funksjoner er uten anmerkning. Ved den kliniske
undersøkelsen av pasienten får legen mistanke om gule sklerae ( icterusmistanke ) og noe stor lever.
Undersøkende lege får pasienten innlagt på nærmeste lokalsykehus og der forelå det snarlig følgende
lab. prøver:
Hb. 12,1 ( 11,5-14,5 G/ dl) , sekningreaksjon ( SR ) 67 (<20) mm , CRP 6 ( < 5) mg/l , immunglobulin
IgG 13,9 ( 7-16 ) G/l , bilirubin 86 ( < 20 ) mikromol / l , ASAT 89 ( 15-50) UL , ALAT 91 ( 15-50 ) UL ,
gamma GT 308 ( < 50 ) UL , alkalisk fosfatase 601 ( < 105 ) UL , serumalbumin 40 ( 40 -46 ) G/L ,
INR 1.0 ( < 1,5 ) Nyrefunksjonen og andre prøver var normale, og ultralyd av lever var uten
anmerkning.
Hvilken diagnose er mest sannsynlig?
A

Toksisk / medikamentell lever skade .
Paracet gir en ren levercelletoksisk skade dvs gir en isolert trannsaminaseforhøyelse .
Paracetamol i de doser det her er snakk om gir ingen alvolrig leversykdom / hepatopat
B Primær skleroserende kolangitt ( PSC )
Lab status kunne gjerne ha vært som ledd i en PSC , men denne gallegangsaffeksjon opptrer
med ulcerøs kolitt og pasienten har ingen opplysninger om kolitt . I tillegg var UL lever ua , selv
om denne us. ikke er gullstandard på galleveier med evt kalibervariasjoner man ser ved PSC , så
er den orienterende for diagnostisør . Dette med med tidligere registrert kløe under svangerskap
uten tarmsymptomer taler for PBC .
C X Gallegangsstein
Gallestein i " alle nivåer " i galleveier / galleganger ) gir i tillegg til cholestase og icterus som
denne pasienten har , karakteristiske kolikksmerter og mistanke om gallestein er liten da UL også
er negativ. Denne pasienten har typisk det vi kaller " stilleicterus "
D Primær biliær cirrhose
Typisk kvinnesykdom / leversykdom av cholestatisk karakter og anamnese gir holdepunkt for
symptomatisk sykdom under begge svangerskap med hudkløe , dvs at pasienten har hatt
sykdommen i lang tid .Det at ultralayd av lever er ua / ikke gir mistanke om kalibervariasjon i
intrahepatisk galle ( primær skleroserende kolangitt (PSC)) , ikke gir holdepunkt for dilatert
intrahepatisk galletre ( malign obstruksjon , evt obstruerende stein i galleveier ) gjør PBC som
den mest sannsynlige diagnose på det nåværende tidspunkt og bør foanledige taking mitokondrie
antistoofer som er diagnostisk i slike tilfelle . Disse pasienten kan helbredes ( cholestase opheves
og pasienten helbredes dersom man kommer tidsnok igang med i bjørnegallsyremedikasjon
( Ursofalk )
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En kvinne på 27 år er gravid i 8. mnd og er til undersøkelse hos deg på kontoret. Den siste måneden
har hun merket en jevn hevelse på kinnet under øret på begge sider av hodet. Det har ikke vært
smerter eller feber. Hun er ellers frisk. Du anser det for sannsynlig at hevelsen sitter i parotis
(ørespyttkjertlene)
Hva er mest sannsynlige diagnose?
A

Det foreligger sannsynligvis en spyttstein
Disse er sjeldne i ørespyttkjertelen. Dessuten varierer de i størrelse da matinntak gir hevelse og
smerte
B Det foreligger sannsynligvis en kusma (virusbetinget epidemisk parotitt)
Pasienten har ikke følt seg syk (infeksjonspreg følger med) og tilstanden er svært sjelden da den
vaksineres i mot.
C X Det foreligger sannsynligvis en sialose (jevn forstørrelse av spyttkjertlene) som skyldes
hormonpåvirkningen i svangerskapet
Østrogenpåvikning kan gi hevelse i spyttkjertlene
D Det foreligger sannsynligvis en svulst
De er nesten alltid ensidige og dessuten sjekdne i denne aldersgruppen
0000155bf26b2e1b1d
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En mann på 34 år har hatt hjertestans for fire uker siden. Han var uten sirkulasjon i ti minutter før
ambulansepersonell fikk hjertet i gang igjen. Han har lenge hatt egen respirasjon, men vært i koma
fram til nå. I dag begynte han å åpne øynene.
Hva er mest sannsynlig betydningen av dette?
A

Du er usikker på om det foreligger en vegetativ tilstand eller minimalt bevisst tilstand og bør
rekvirere EEG for å avklare dette nærmere.
Dette svaret er delvis feil. Det er høyst sannsynlig at det foreligger en vegetativ tilstand siden den
pleier å komme før en minimalt bevisst tilstand. Det er riktig at man trenger tilleggsundersøkelser
for å skille mellom disse to. EEG er imidlertid ikke den beste undersøkelsen. Den beste
utredningen er en klinisk vurdering av responser på stimuli, og bør suppleres av nevrofysiologiske
undersøkelser. Her vil imidlertid SEP (somato-sensoriske fremkalte potensialer) være av større
betydning enn EEG.
B X Pasienten viser en overgang til vegetativ tilstand. Prognosen når det gjelder å gjenvinne
bevissthet er like usikker.
Etter noen uker er det vanlig at pasienten går inn i vegetativ tilstand med en veksling mellom
"søvn" og "våkenhet". Etter så langvarig koma ved hypokisk-iskemisk hjerneskade, er det
sannsynlig at pasienten vil være i vegetativ tilstand før eventuell senere bedring av bevissthet.
Det skal gå minst tre måneder før man kan anta at vegetativ tilstand er varig.
C Pasienten viser en overgang til vegetativ tilstand, og du kan si til familien at det nå er større håp
om at pasienten vil gjenvinne bevissthet.
Dette er feil. Overgangen til vegetativ tilstand er forventet og gir i seg selv ikke indikasjon på
videre nevrologisk bedring. Prognosen for å gjenvinne bevissthet er fortsatt svært usikker når det
har gått såpass lang tid etter en så alvorlig hypoksi.
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Skade på retinoblastomgenet (Rb-genet) er viktig ved visse kreftformer.
Hvilket av følgende utsagn om Rb-genet er riktig?
A

Rb-genet koder for et protoonkoprotein som er viktig i signalformidlingen fra fotoreseptorene i
øyet.
B Dersom Rb-allelet er mutert i begge kimcellene som gir opphav til et menneske, vil det ofte føre til
retinoblastom i småbarnsalderen.
C Rb-genet er skadet i mer enn 50 % av alle krefttilfeller.
D Rb-genet koder for et tumorsuppressorprotein som er viktig i signalformidlingen fra
fotoreseptorene i øyet.
E X Dersom Rb-allelet er mutert i en av kimcellene som gir opphav til et menneske, vil det ofte føre til
retinoblastom i småbarnsalderen.
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En 21 år gammel mann har fått påvist sukker i urin i forbindelse med helseundersøkelse i militæret.
Han føler seg frisk, men han får utført en glukosebelastning som viser følgende resultater for pglukose:
- Fastende prøve (0-prøve): 6,5 mmol/L
- Prøve 2 timer etter glukoseinntak: 7,2 mmol/L
(Referanseområde for p-glukose er 4,2 - 6,3 mmol/L)
Hva er mest korrekt klassifikasjon av pasienten basert på disse resultatene?
A
B
CX
D

Nedsatt glukosetoleranse
Diabetes mellitus
Verken diabetes mellitus eller nedsatt glukosetoleranse
Både diabetes mellitus og nedsatt glukosetoleranse
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En 60 år gammel mann kommer til deg pga. plagsom svimmelhet de siste månedene. Han opplever at
rommet rundt ham roterer. Svimmelheten kommer i anfall på 3-4 timer. Under svimmelhetsanfallene får
han en rar opplevelse i høyre øre med en ulyd, dårligere hørsel og en dottfornemmelse, alt på høyre
øre. Han har hele livet jobbet i støyutsatt industri og lurer på om det er årsaken til svimmelheten.
Hvilken tilstand er mest sannsynlig?
A

Vestibularisnevritt
Her har man normal hørsel uten tinnitus, og svimmelhet kommer ikke i anfall
B Tinnitus oppstått som følge av støypåvirkningen på jobb.
Denne kommer ikke i anfall eller med svimmelhet
C Krystallsyke (BPPV)
Her har man normal hørsel uten tinnitus
D X Morbus Meniere
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En 78 år gammel kvinne blir brakt inn til obduksjon etter å ha blitt funnet død hjemme. Det er ingen
tegn til vold, traume eller andre åpenbare sykdomstegn. Ved obduksjon finner du et område med
fargeforandring i venstre ventrikkel. Mikroskopisk bilde av området vises under.
Hvilken sykdomsprosess er mest sannsynlig?

A

Hjerteinfarkt, ca 1 dag gammelt.
Her sees kontraksjonsbånd. Svært få granulocytter.
B Hjerteinfarkt, ca 10 dager gammelt.
Ved 10 dager dominerer granulasjonsvev.
C X Hjerteinfarkt, minst 10 uker gammelt.
Gammelt infarkt med fibrose og få fibroblaster.
D Hjerteinfarkt, ca 3-5 dager gammelt.
Ved 3-5 dager sees myokardnekrose, granulocyttinfiltrasjon og makrofager.
0000155bf26b2e1b1d
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En kvinne på 65 år fikk diagnosen Parkinsons sykdom ved innleggelse på nevrologisk avdeling for 3 år
siden. Hun responderte bra på medisin (tabletter med L-Dopa 100 mg med decarboxylasehemmer 25
mg) x 3 , og har vært i 50% jobb. Hun kommer til deg som hennes fastlege fordi hun de siste måneder
på deler av dagen har blitt mer stiv og ubevegelig, slik at det nå er vanskelig for henne å jobbe i det
hele tatt.
Hva er den mest sannsynlige forklaringen til forverringen?
A
BX
C
D

Fluktuasjoner og «wearing off» -effekt
For lav dose og for sjelden dosering
B12/folat- mangel
Dårlig ventrikkeltømming (gastroparese)
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Kvinne, 68 år, er innlagt på nevrologisk avdeling på grunn av svekkelse i begge hender som antakelig
har kommet gradvis gjennom lengre tid. Du finner følgende ved nevrologisk undersøkelse: Normale
funn i hjernenerveområdet. Det er atrofi av de små håndmusklene med litt fasciculasjoner, noe mer på
venstre side. Kraften i begge hender er: fingerspriking grad 3 , håndgrep grad 4, håndledd dorsal- og
volarmosjon grad 4+, albue og skulderbevegelser grad 5, alt bilateralt. Nedsatt sensibilitet for stikk og
berøring i begge armer og hender, og på trunkus fra clavicula og ned til 10 cm under brystvortene på
begge sider. Det er normal berøringssans, vibrasjons- og leddsans i dette området, og ellers på
kroppen er sensibiliteten normal. Refleksene i overeks er litt svake bilateralt, normale i
underekstremitetene. Nedadvendt plantarrefleks.
Hvilken av følgende tilstander er mest sannsynlig?
A
BX
C
D

Arteria spinalis anteriorsyndrom
Syringomyeli
Motornevronsykdom
Hjernestammeinfarkt
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Enkelte ventrikulære takyarytmier opptrer hos pasienter med forlenget QT-tid i EKG, også kalt lang
QT-tid-syndromer.
QT-tiden varierer med hjertefrekvensen og det er derfor vanlig å angi en pasients QT-tid som "korrigert
QT-tid, QTc".
Pasientens målte QT-tid er 450 ms ved hjertefrekvens 60 slag per minutt.
Hva er pasientens korrigerte QT-tid (QTc) ?
A X 450 ms
Korrekt svar ut fra Bazetts formel
QTc = målt QT-tid (målt i millisekunder) / kvadratroten av R-R-intevallet (målt i sekunder)
B 460 ms
C 470 ms
D 480 ms
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Lungeemboli (LE) er en ikke sjelden tilstand og ofte en differensialdiagnose. En pasient er vurdert å ha
høy klinisk sannsynlighet for LE.
Hva anses riktig å gjøre videre i det aktuelle tilfellet, ut fra vanlig utredningsalgoritme for
diagnostikk av LE?
A
B
CX
D

Avslutte utredningen for LE og starte behandling av LE
Ta CRP og hvis negativ test, ta CT lungearterier (evt ventilasjon-perfusjonsscintegrafi, VP-scan)
Avstå fra D-dimer, og utføre CT lungearterier (evt ventilasjon-perfusjonsscintegrafi, VP-scan)
Ta CRP og hvis positiv test, ta CT lungearterier (evt ventilasjon-perfusjonsscintegrafi, VP-scan)
Algoritmen videre tilsier en vurdering av å ta D-dimer (som ikke er nødvendig ved høy klinisk
sannsynlighet for LE), deretter vurdere indikasjon for bildediagnostikk (hvilket derfor er riktig her,
ved høy klinisk sannsynlighet for LE)
0000155bf26b2e1b1d
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En 26 år gammel kvinne blir innlagt med feber. Røntgen thorax viser multiple infiltrater i begge lunger.
Det blir gjort ekkokardiografi og det er oppvekst i blodkulturer, noe som sannsynliggjør at hun har akutt
bakteriell endokarditt på trikuspidalklaffen.
Hva er vanligvis årsaken?
AX
B
C
D

Intravenøs narkotikamisbruk
Systemisk lupus erythematosis
Medfødt hjertesykdom
Reumatisk feber
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Effektiv antikoagulasjon er vesentlig for pasienter med mekaniske klaffeproteser.
Kan planlagt svangerskap gjennomføres hos en kvinne med mekanisk hjerteklaffeprotese?
A X Ja, med lavmolekylært heparin som antikoagulasjon i første trimester, deretter overgang til
marevan og godt planlagt forløsning.
Prinsipielt frarådes kvinner med mekansike hjerteklaffer fra å føde barn. Det er betydelig risiko for
alvorlige misdannelser samt blødninger hos fosteret og fosterdød under hele svangerskapet.
Risikoen er størst under 1. trimester og det er raportert vellykkede svangerskap når Marevan
erstattes med heparin i første trimester.
B Ja, med marevan som antikoagulasjon første to trimester, deretter overgang til lavmolekylært
heparin i tredje trimester og godt planlagt forløsning.
C Nei
D Ja, med marevan som antikoagulasjon uten videre forholdsregler enn godt planlagt forløsning.
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Hvordan kan man skille ARDS (adult respiratory distress syndrome) og hjertesvikt på røntgen
thorax?
A

ARDS gir bare fortetninger med en flekkvis fordeling i lungene, mens hjertesvikt gir perihilære
eller deklive fortetninger
B ARDS gir interstitielle lungefortetninger mens hjertesvikt gir alveolære fortetninger.
C ARDS gir ensidige lungefortetninger, mens hjertesvikt gir bilaterale lungefortetninger.
D X Lungefortetningene kan være ganske like, så sykehistorien er svært viktig for å kunne skille
mellom disse tilstandene
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En 86 år gammel mann er nettopp operert for cancer i høyre colon. Det postoperative forløpet gikk
greit og han reiste hjem 6 dager etter operasjonen. En uke senere kommer rapporten fra patologen
som beskriver at hele svulsten ble fjernet med frie kanter. Imidlertid var det spredning til 5 av 12
lymfeknuter i preparatet.
Hva er beste alternativ for denne mannen?
A

Postoperativ strålebehandling
Det benyttes ikke postoperativ stråling for cancer coli når hele svulsten er fjernet, og heller ikke
ved 86-års alder
B Ny operasjon for å fjerne flere lymfeknuter i abdomen
Det er uaktuell behandling da en må gå ut fra at hele lymfedrenasjeområdet fra svulsten allerede
er fjernet
C X Observasjon
D Postoperativ kjemoterapi for 6 måneder
I følge retningslinjene for behandling er han for gammel til kjemoterapi
0000155bf26b2e1b1d

-20-

67
PT-INR er forholdet mellom koagulasjonstiden i pasientprøve og normalplasma. Normalt er PTINR 0,9-1,1. Under behandling av DVT med vitamin K antagonist (warfarin) måles PT-INR for å styre
antikoagulasjonsbehandlingen.
I hvilket område skal verdien av PT-INR vanligvis ligge under behandling?
A
BX
C
D

1,5-2,5
2-3
2,5-3,5
3-4
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Hva er den viktigste måten ACE-hemmere og angiotensinreseptorantagonister (ARB) reduserer
blodtrykket på?
A
B
C
D
EX

Ved å redusere glomerulær filtrsjonsrate (GFR
Ved å redusere sekresjonen av renin
Ved å redusere sekresjonen av aldosteron
Ved å øke diuresen
Ved å dilatere aterioler
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Du er tilkalt hjem til en av dine pasienter som har langkomment ca prostatae med spredning til
columna og bekken. Bor med frisk ektefelle, er til vanlig oppegående og selvhjulpen. Økende lave
ryggsmerter siste uka. Har tatt mer smertestillende uten optimal effekt. Siste døgn gangvansker og i
dag problemer med å komme seg opp av senga. Du finner nedsatt kraft i underkstremitetene ved
fleksjon i hofte og ekstensjon i kne.
Hva gjør du?
A X Innlegger pasienten som øyeblikkelig hjelp
Sterk mistanke om medullakompresjon som krever øhj innleggelse
B Setter pasienten på langtidsvirkende morfin med ny kontakt etter 3-4 dager
C Henviser til MR totalcolumna
D Starter med steroider, kontroll om en uke
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Noen plantevernmidler som fortsatt brukes mye i verden er organiske fosformidler og karbamater.
Hvilken virkning har disse stoffene i nervesystemet?
A
B
CX
D

De fører til perifere nevropatier
De har en demyeliniserende virkning
De hemmer enzymet acetylkolinesterase
De passerer blod-hjernebarrieren
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Hva skjer med forekomsten av en dødelig sykdom hvis sykdommen over tid blir mer aggressiv
og raskere tar livet av dem som får den?
A

Insidensraten av sykdommen øker.
Insidensraten er et mål på nye sykdomstilfeller, og det var ingen informasjon om det i spørsmålet.
B Prevalensen av sykdommen forblir stabil.
Det er en invers sammenheng mellom varighet og prevalens. Kortere varighet medfører lavere
prevalens.
C Prevalensen av sykdommen øker.
Det motsatte skjer. Det er en invers sammenheng mellom varighet og prevalens. Kortere varighet
medfører lavere prevalens, akkurat slik vi vil se hvis sykdommen tar livet av pasientene raskere.
D X Prevalensen av sykdommen blir lavere.
Det er en invers sammenheng mellom varighet og prevalens. Kortere varighet medfører lavere
prevalens, akkurat slik vi vil se hvis sykdommen tar livet av pasientene raskere.
0000155bf26b2e1b1d
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Som LIS ved Slagenheten møter du en 70 år gammel mann, som har gjennomgått et infarkt i høyre
cerebellum. Fra tidligere har han hypertensjon og har gjennomgått et hjerteinfarkt (NSTEMI) for 8
måneder siden. Han har ikke diabetes og røyker ikke. Ved utredning i akuttfasen er BT 150-170/80-90
mmHg. Han har atrieflimmer med frekvens på 80 bpm. Ultralyd halskar viser en ca 80 % stenose i
høyre a. carotis interna.
Hva er den mest sannsynlige årsaken til pasientens hjerneinfarkt?
A
B
C
DX

Hjerteinfarktet
Stenose i høyre a. carotis interna
Hypertensjon
Atrieflimmer
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En 29 år gammel kvinne får plutselige ryggsmerter som stråler på baksiden av lår og legg og ut mot 5.
tå høyre side. Achillessenerefleksen er utslukket på samme side. Hun har redusert kraft for
plantarfleksjon. Lasegues prøve er positiv.
Hva er mest sannsynlige diagnose?
A

Spinal stenose L4/L5
Feil. Akutt radikulopati er sjelden debutsymptom for spinal stenose og spinal stenose er en
sjelden diagnose i så ung alder
B Prolaps L4/L5 med affeksjon av høyre L5-rot
C Prolaps L3/L4 med affeksjon av høyre L4-rot
D X Prolaps L5/S1 med affeksjon av høyre S1-rot
Riktig. Dette passer med smertemønsteret for den utstrålende smerten, alder på pasienten,
refleksbortfallet og kraftsvekkelsen
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Du behandler en fastslått refluxøsofagitt med typisk symptomatologi ( halsbrann ) med potent
syresekresjonshemmende medikasjon i 6 mndr. Pasienten blir relativt raskt symptomfri og pasienten
ønsker å avslutte behandlingen etter et 1/2 år.
Hvor stor sannsynlighet er det for at pasienten får residiv av sykdommen det første året etter at
behandlingen stoppes?
A
B
C
DX

10 %
40 %
60%
85-100%
De aller fleste vil redisivere da medisinsk behandlingen per se ikke korrigerer de natamiske
forhold / defeketer ( hiatuhernie ) og funksjonelle defekter ( økt periodisk relaksasjon av
sphincter ) som ligger bak selve refluxtendens .
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80 år gammel mann med svimmelhet og hodepine. Han har hatt et fall, usikkert når. Det er derfor
rekvirert en cerebral CT fra turnuslege i mottaksavdelingen.
Hva viser CT bildet?
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A
B
C
DX

Ferskt epiduralhematom
Kronisk epiduralhematom
Ferskt subduralhematom
Kronisk subduralhematom
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En 57 år gammel mann blir innlagt ved nevrologisk avdeling med et generalisert tonisk-klonisk
krampeanfall. Hans kone forteller at anfallet startet med rykninger i venstre ben. Det blir utført cerebral
MR som viser en tumor.
Hvor er det sannsynlig at den er lokalisert?
A
B
CX
D
E

Capsula interna til høyre
Lateralt høyre temporallapp
Medialt høyre frontallapp
Basalt frontalt til høyre
Venstre side av hjernestammen
0000155bf26b2e1b1d
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En 76 år gammel mann med hypertensjon og DM II klager over ustøhet ved gange de siste månedene,
han føler seg ustø særlig når han går i ulendt terreng og dårlig belysning. Han føler seg litt nummen i
bena og har også begynt å få problemer med å kneppe knapper og synes at finmotorikken i hendene
er blitt dårligere. Han har ingen smerter.
Ved klinisk undersøkelse finner du lett usøhet ved gangtest der han tar ekstraskritt når han snur seg
fort, han har livlige reflekser i over- og underekstremitetene med subklonus i begge akillessener,
plantarrefleksene er indifferente for lateralt og medialt strøk bilateralt. Tempo i fingrene er redusert på
begge sider, og han har lett spastisitet i begge overekstremiteter.
Hva er mest sannsynlige diagnose?
A X Cervikal myelopati på grunn av cervikal spinal stenose
Myelopati trenger ikke å gi smerter, den nevrologiske undersøkelsen gir mistanke om affeksjon av
sentrale motoriske nevron og siden symptomene er bilaterale er det mest sannsynlig at det er en
affeksjon av medulla.
B Polynevropati på grunn av DM II
Han har funn ved den kliniske undersøkelsen som tyder på affeksjon av sentrale motoriske
nevron. Ved polynevropati er oftest refleksene svake og det foreligger ikke spastisitet.
C Tumor cerebri lokalisert nær motorisk region på hø side
Pasienten har bilaterale symptomer og funn som utelukker ensidig affeksjon av motorisk og
sensorisk region
D Nevrogen intermitterende klaudikatio på grunn av lumbal spinal stenose
Han har symptomer og funn i overekstremitetene som ikke kan forklares av affeksjon av cauda
equina lumbalt.
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En 17 år gammel gutt innlegges med høyresidig kneleddsluksasjon etter en motocrossulykke. Høyre
fot er blek og kald, og du kjenner ikke puls svarende til arteria tibialis posterior men det er et fint
dopplersignal i arteria tibialis posterior.
Hva er det neste du bør gjøre?
A Sende pasienten til CT-angiografi av beina
B Sette på ekstern fiksasjon over kneleddet
C X Reponere kneet og kjenne etter pulsen på ny
Reposisjon kan føre til at pulsen kommer tilbake, deretter ikke nye tiltak
D Måle ankeltrykk og sammenligne med frisk side
Hvis dopplerpuls skal brukes i diagnostikk ved karskade må man måle trykk, men i denne
oppgaven må kneet reponeres først
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Inflammasjonsmarkører kjennetegnes ved at konsentrasjonen i plasma stiger ved f.eks. infeksjoner.
Hvilke av følgende markører stiger ofte ved systemisk inflammasjon?
A
B
C
DX

p-albumin
p-transferrin
p-kalsium
p-fibrinogen
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Bård (66 år) er nyretransplantert etter mange år med gradvis tiltagende nyresvikt.
Hvordan kan indirekte allogengjenkjennelse gi risiko for rejeksjon av den nye nyren?
A

HLA-mismatch kan gi opphav til HLA-antistoffer som på sikt bidrar til akselerert aterosklerose i
den transplanterte nyren.
B T-celler som reagerer mot fremmede HLA-molekyler vil ikke være fjernet i thymus, og de kan
aktiveres fordi fremmed HLA mistolkes som eget HLA med fremmed peptid.
C Antigenpresenterende celler fra transplantatet kan presentere peptider fra donor i Bårds lymfevev,
slik at det utvikles T-effektorceller som skader nyren.
D X Bårds antigenpresenterende celler kan internalisere antigen i transplantatet, og deretter gi opphav
til en immunreaksjon på samme måte som mot andre former for "ikke-selv".
Definisjonen av indirekte allogengjenkjennelse ved rejeksjon
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Hvilken risikofaktor kan tilskrives flest dødsfall av kreftsykdom i Norge de siste 10 årene?
A
B
CX
D

Helikobakter pylori
Hormonterapi
Røyking
UV-stråling
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Som LIS har du ansvar for en 73 år gammel mann, som ble innlagt på Slagenheten for 5 dager siden.
Han har gjennomgått et infarkt i høyre capsula interna og har redusert motorikk i venstre over- og
underekstremitet. Du tror at denne pasienten har høy risiko for å få en rekke komplikasjoner etter
hjerneslag: Depresjon som følge av hjerneinfarktet, lungebetennelse, dyp venetrombose og
lungeemboli samt trykksår.
Hvilket forebyggende tiltak er det mest effektive?
A
B
CX
D

En myk madrass
Tilstrekkelig ernæring
Tidlig mobilisering
God hydrering med intravenøs væske
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En 60 år gammel norsk kvinne med kjent diabetes mellitus type 2 kommer til kontroll. Ved forrige
kontroll for 3 måneder siden hadde hun B-HbA1c (glykosylert hemoglobin) på 10%, ved dagens
undersøkelse er den 8%. Pasienten har ingen andre vesentlige tilstander som kan påvirke HbA1c.
Hvor sannsynlig er det at forskjellen i HbA1c mellom de 2 prøvene skyldes tilfeldig (biologisk
og analytisk) variasjon, og ikke er en reell endring av pasientens gjennomsnittlige
glukosekonsentrasjon i plasma?
A X Mindre enn 5%
RCV(95%) for HbA1c er 10-15%, dvs 1-1,5 prosentpoeng ved 10% HbA1c. Endringer utover
dette er mer enn 95% sannsynlig endringer i pasientens relle glukosenivå, dvs
gjennomsnittskonsentrasjon, dvs < 5% sannsynlighet for at det er tilfeldige variasjoner
B Mellom 5 og 50%
C Mellom 50 og 95%
D Mer enn 95%
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En 54 år gammel kvinne blir innlagt ved nevrologisk avdeling med et generalisert tonisk-klonisk
krampeanfall. Hun forteller at hun tidligere flere ganger har opplevd korte episoder med ubehagelig
lukt. Dette kjente hun også rett før anfallet.
Hvor er det sannsynlig at anfallet har sitt utgangspunkt?
A
B
C
DX

Parietallappen
Fremre frontallapp
Laterale frontallapp
Temporallappen
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Du er fastlege for Anne på 42 år. Hun er tidligere frisk, men har det siste halve året hatt kraftige og
uregelmessige menstruasjoner. Hun føler seg nå litt slapp. Du bestiller noen laboratorieanalyser. Pferritin er 12 µg/L (Referanseområde for kvinner 10-167 µg/L).
Hva tenker du om resultatet?
A
B
CX
D

Det er lite sannsynlig at Anne har tomme jernlagre.
Du trenger analyse av Ery-MCV for å vurdere om Anne har tomme jernlagre.
Det er overveiende sannsynlig at Anne har tomme jernlagre.
Du trenger analyse av P-jern for å vurdere om Anne har tomme jernlagre.
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En 54 år gammel mann kommer til akuttmottaket med brystmerter etter en hard sykkeltur. Det blir
ganske snart etter innkomst gjort ekkokardiografi som viser en alvorlig aortastenose. En klarer også å
påvise at gjennomblødningen i koronarsirkulasjonen nå er mye høyere enn vanlig.
Hva er den mest sannsynlige årsaken til den økte gjennomblødningen i koronarsirkulasjonen?
A
B
C
DX

Økt konsentrasjon av oksygen i myokard
Nedsatt veggtensjon i venstre ventrikkel
Nedsatt oksygenbehov i venstre ventrikkel
Økt konsentrasjon av adenosin i myokard
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Hva er et glioblastom?
A
BX
C
D

Tumor i øye som tilsier mulimodal behandling
Ondartet svulst utgående fra CNS
Malign tumor med ukjent origo
Svulster med usikkert malignitetspotensial
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Mann 76 år; 3 dag på thorax intensivavdeling etter koronarkirurgi; mulig sepsis; Monitorering: invasivt
BT måling; pulmonalarteriekateter; timediurese;
Følgende verdier måles:
Hjertefrekvens

100 slag/min

Blodtrykk (systolisk / diastolisk / mean)

90/60/70 mmHg

Sentralt venetrykk (CVP)

20 mmHg

Pulmonaltrykk (systolisk/diastolisk/mean)

60/30/40 mmHg

Innkilt trykk (PCWP) (=Pulmonary Capillary
Wedge Pressure)

25 mmHg

Hjerteminuttvolum (CO)

2,0 l/min

Haemoglobin
9,3 g/dl
Hvilket alternativ er mest rasjonell førstevalg for behandling?
A

Blodtransfusjon
forsiktig med volum i første fase
B Betablokade
Pasienten har høy perifer motstand, lavt hjerteminuttvolum, lavt blodtrykk og høye fylningstrykk
på høyre og venstre side. Typisk pasient med biventrikluær svikt. Inotrop støtte sannsynligvis
beste behandling, men man må være obs på tachykardi og justere med volum. Betablokkade er
ikke indisert i første omgang, men kan være aktuelt senere i forløpet.
C X Introp støtte med dobutamin
beste initiale behandling sammen med optimalisering av volumsituasjonen
D Vasokonstriksjon med noradrenalin
har lavt CO, høye fylningstrykk og høy perifer motstand. Om han står på noradrenalin, må dette
trappes ned.
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En kvinne på 56 år våknet med plutselig roterende vertigo og kvalme som nå har vart ett døgn. Pga
mulighet for slagtilfelle ble det utført akutt CT som ikke påvist patologi . Du mistenker en perifer årsak
og gjør en undersøkelse. Du finner spontan nystagmus mot venstre. Ved rask hodebevegelse mot
høyre blir pupillen med mot høyre før den korrigeres tilbake (patologisk hode impuls test).
Hvilken bestanddel av vestibulærapparatet registrerer slik roterende bevegelse i
horisontalplanet?
A

Bakre buegang
Denne registrerer rotasjon i vertikalplanet
B Utrikulus
Den registrerer lineær akselerasjon (horisontalplan)
C Sacculus
Den registrerer lineær akselerasjon (vertikalplanet)
D X Laterale buegang
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En gutt på 5 år har i løpet av natta fått feber på 38 grader, tar seg til øret og gråter. Du undersøker
ham på allmennlegekontoret og finner at han har en rød og injisert trommehinne, i allefall i de bakre
kvadrantene. Øregangen er normal. Han har ikke hatt øreproblemer tidligere.
Hva velger du å gjøre?
A X Du gir paracetamol og evt. nesedråper for mediaotitt (betennelse i mellomøret)
De fleste tilfeller går over på dette regimet
B Du gir penicillin og nesedråper for mediaotitt (betennelse i mellomøret)
Ikke antibiotika i første omgang, bare ved langtrukkent, forløp, under ett år, "ørebarn" m hyppige
otitter, komplikasjoner
C Du gir øredråper (kombinasjon lokale steroider og antiinfektiva) i første omgang for sannsynlig
ekstern otitt
Øregangen er normal, det foreligger otitt, ikke effekt av øredråper
D Du gir brespektret antibiotikum (amoxicillin) og paracetamol for mediaotitt (betennelse i
mellomøret)
Ikke antibiotika i første omgang, bare ved langtrukkent, forløp, under ett år, "ørebarn" m hyppige
otitter, komplikasjoner
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Oline Pusten er 75 år, hun har i mange år hatt behandlingstrengende hypertensjon og gjennomgikk for
to år siden et hjerteinfarkt komplisert med forbigående hjertesvikt. Hun er meget skeptisk til medisiner
og har de siste ukene forsøkt å trappe ned medisinbruken på eget initiativ.
Under et besøk i nærbutikken fikk hun økende plager med pusten, måtte sette seg ned og etter hvert
ba hun om hjelp fra betjeningen.
Ambulanse ble tikalt og hun ble kjørt til legesenteret for undersøkelse og behandling. EKG i
ambulansen viste sinusrytme med 90 slag/minutt og ga ingen mistanke om pågående
myokardiskemi. Oline svarte benektende på gjentatte spørsmål om hun hadde brystsmerter.
Ved ankomst legesenteret blir hun umiddelbart undersøkt av vakthavende lege. Det var funn forenlig
med lungestuvning ved auskultasjon og hun hadde høyt systemisk blodtrykk målt til 190/95
mmHg. Det ble antatt at hun hadde utviklet hjertesvikt med økende lungestuvning. Oline legges i
"sviktleie", oksygen blir gitt på maske med reservoirpose med 10 l oksygen / minutt.
Legen ønsker å gå videre med medisinsk behandling og velger ett av følgende preparater for å
oppnå rask lindring av pasientens dyspnoe:
A

Aldosteronantagonist (Spirix (spironolacton) 25 mg tablett)
Aldosteron er et mineralkortikoid, det vil ta relativt lang tid for å oppnå effekten ved å hemme
aldosteronvirkningen på vann-salt-balansen. Ikke egnet preparat for akuttbehandling i den
aktuelle situasjon.
B Betaagonist ( Bricanyl (terbutalin) 0,25 mg inhalasjon)
Brukes mot astma- anfall.
C Betablokker (Seloken (metoprolol) 25 mg tablett)
Betablokkerer er kontraindisert i en situasjon med lungeødemutvikling når tachyarytmi er lite
sansynlig som årsak til tilstanden
D X Nitroglycerin (Ntrolingual 0,4 mg/dose 1 -2 spraydusjer under tungen)
Nitroglycerin gir rask og god reduskjson i preload til venstre ventrikkel og vil også bidra til bedret
sirkulasjon i hjertets kransårer)
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Hos en tidligere frisk 60 år gammel mann med nedsatt bevissthet, feber omkring 40 grader C, og med
en sykehistorie på ca 12 timer er det utført spinalpunksjon med følgende funn:
Spinalvæsken er blakket.
Leukocytter: 1250 x 106/l
(N: < 3 x 106/l)
Differensialtelling viser mer enn 90 % polymorfonukleære leukocytter
Protein:
1.50 g/l
(N: 0.15 – 0.5 g/l)
Glucose:
0.5 mmol/l
Samtidig målt blodglucose er 5.0 mmol/l.
Hvilket alternativ er best forenlig med sykehistorie og funn i spinalvæske?
A

Meningoencephalitt forårsaket av Mycobacterium tuberculosis
Den akutte sykehistorien taler mot tuberkuløs meningitt, likeledes vil spinalvæskeforandringene
oftest være annerledes ved tuberkuløs meningitt.
B X Meningoencephalitt forårsaket av Streptococcus pneumoniae
Alle funn i spinalvæsken er forenlig med bakteriell meningitt
C Meningoencephalitt forårsaket av Cryptococcus neoformans
Gjærsoppen C.neoformans vil for det første være ekstremt sjelden. Sees i praksis nesten
utelukkende ved immunsvikt (som f.eks AIDS). Spinalvæskeforandringene ved soppmeningitt er
som regel ikke som beskrevet her.
D Meningoencephalitt forårsaket av Herpes simplex virus
Spinalvæskeforandringene peker definitivt mer i retning av bakteriell meningitt enn viral meningitt
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Brystkreft kan være arvelig.
Hvilken er den vanligste formen for arvelig brystkreft?
A
BX
C
D

MEN- syndrom(Multippel Endokrin Neoplasi)
BRCA1/2 mutasjon
Von Hippel-Lindau syndrom
Cowden syndrom
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Du er turnuslege i akuttmottak en kveld da ambulansen bringer en 50 år gammel mann som ble dårlig
under konsert i Olavshallen. Kona hans forteller at han virket trøtt da konserten startet, en time senere
varslet han at han ikke klarte å bevege venstre hånd. Da han snakket til henne var talen veldig
utydelig. Han klarte å gå ut i pausen og kona ringte 113.
Ambulansepersonalet rapporterer at pasientens vitale parametre er: Puls 80, BT 180/90,Temp 37,8 °C.
Glukose fingerstikk er 25 mmol/L (Ref. 4,2 – 6,3 mmol/L). Du undersøker pasienten og finner at
venstre overeks er tydelig svekket, venstre undereks i mindre grad. Han har en tydelig dysartri.
National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS) er 5 poeng. CT caput er normal.
Hvilken behandling vurderer du å gi til pasienten?
A
B
CX
D

Acetylsalisylsyre (ASA)
Insulin og trombolyse
Insulin
Trombolyse
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Du kjører legevakt og blir tilkalt til en familie midt på natta der sønnen på 7 år har hatt et anfall under
søvn med rykninger i høyre side av ansiktet med sikling og gutturale lyder. Foreldrene forteller at de
tror han kan ha hatt flere slike anfall tidligere da de har hørt lignende lyder fra rommet hans, og det har
vær sikling på hodeputa. EEG neste dag viser epileptiform aktivitet.
Hvor tror du det er mest sannsynlig at den er lokalisert?
A
B
C
DX
E

Temporo-occipitalt til venstre
Frontotemporalt bilateralt
Fremre frontallapp uten sideforskjell
Venstre hemisfæres midtre og laterale deler
Bilateralt synkront
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En 70 år gammel mann har i mange år hatt sure oppstøt og halsbrann. Han røyker og er tydelig
alkoholisert. I de siste månedene har han utviklet svelgvansker og vekttap, og da han fikk
en fastsittende kjøttbit i øsofagus ble han innlagt i kirurgisk avdeling.
Hva er den mest sannsynlige diagnosen?
A

Hiatushernie
Sjelden eller aldri årsak til fastsittende mat
B X Cancer øsofgus
Komplette årsaksforhold forenlig med cancer øsofagus
C Øsofagitt
Sjelden eller aldri årsak til fastsittende mat
D Barrets øsofagus
Sjelden eller aldri årsak til fastsittende mat
0000155bf26b2e1b1d

97
CT caput (uten i.v. kontrast) av bevisstløs pasient.
Hva viser bildet?
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A
B
CX
D

Tromboser i circulus willisii
Normale forhold
Akutt subarachnoidalblødning
Akutt epiduralblødning
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50 år gammel mann skal til operasjon for lungekreft.
Hvilke tilstander inngår i preoperativ risikoskåring for postoperative hjertekomplikasjoner ved
denne operasjonen?
A
B
CX
D

Supraventrikulær hjertearytmi
Mitralinsuffisiens
Insulinkrevende diabetes
Lungesvikt med FEV1 < 70%
I større undersøkelser viser insulinkrevende diabetes seg som det eneste av alternativene som
har prediktiv verdi for kardiale komplikasjoner etter non-kardial kirurgi
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Hvilke strukturer befinner seg i lungenes interlobulærsepta?
A
B
CX
D

Arterie og lymfegren
Arterie og bronkialgren
Vene og lymfegren
Arterie og vene
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Noen gener karakteriseres ved at de etter en mutasjon kan bidra til kreftutvikling ved at de mister sin
aktivitet eller koder for et protein med redusert eller tapt aktivitet.
Hva kaller vi denne gruppen gener?
A
B
C
DX
E

Tumornekrosegener
Fusjonsgener
Protoonkogener
Tumorsuppressorgener
Onkogener
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