Sensorveiledning ordinær eksamen 2015
Oppgave 1 – patologi
Histopatologi ved helicobactergastritt: Totalt 2,5 p
i.
Kronisk uspesifikk gastritt med lymfocytter, plasmaceller og makrofager i lamina propria, evt. med
lymfocyttaggregat og lymfefollikler. 0,5 p
ii.
Kronisk aktiv gastritt med infiltrasjon av nøytrofile granulocytter i lamina propria og i kjertler. 0,5 p
(Kommentar: for å få 1 p totalt på disse to delspørsmålene kreves det i svaret fra studenten at det skal
være både mononukleære celler (lymfocytter og plasmaceller (makrofager ikke så viktig i denne
sammenhengen)) og nøytrofile granulocytter).
iii. Atrofisk gastritt: langvarig helicobactergastritt disponerer for en kronisk atrofisk gastritt. 0,5 p
iv.
Intestinal metaplasi. 0,5 p
v.
Helicobacterkolonier i slimlaget på overflateepitelet (overveiende i antrumregionen). 0,5 p
2. Helicobactergastritt disponerer for følgende maligne tilstander i ventrikkel: Totalt 1,5 p
i.
Dysplasiutvikling i kjertelepitelet. 0,5 p
ii.
Adenokarsinom i ventrikkel av intestinal type. 0,5 p (bare adenokarsinom 0,25 p)
iii. Lavgradig malignt B-cellelymfom av typen MALT-lymfom («mucosa-associated lymphoid tissue»).
0,5 p (bare lymfom 0,25 p)
3. Komplikasjoner til ulcus pepticum: Totalt 2 p (hvert delsvar gir 0,5 p)
i.
Blødninger: enten sivblødning med anemi eller en mer alvorlig arteriell blødning.
ii.
Ulcus perforatum (perforasjon ut i fri bukhule).
iii. Ulcus penetrans (penetrasjon i naboorganer).
iv.
Arrdannelse med fibrose og obstruksjon.
v.
Peritonitt.
(Duodenalsår antas ikke å bli maligne)
4. Andre årsaker til ikke-traumatiske parenkymatøse hjerneblødninger: Totalt 2,5 p (hvert delsvar gir 0,5 p)
i.
Hypertensjonsblødning.
ii.
Cerebral amyloid angiopati med lobær hjerneblødning. (Én av disse betegnelsene er tilstrekkelig for
poeng)
iii. Blødning i tumor (Kommentar: typiske tumores med blødninger er gliomer (især glioblastom) og
metastaser (især metastatisk malignt melanom)). (Type tumor ikke påkrevet)
iv.
Arteriovenøse malformasjoner.
v.
Hemangiomer (kavernomer).
vi.
Aneurismeblødninger (som sakkulære aneurismer). Kommentar: slike aneurismeblødninger kan også
bare gi subaraknoidalblødning, som er vanligst).
vii.
Hematoproliferative sykdommer (som leukemier).
viii. Antikoagulantia.
5. Dødsmelding: Totalt 1.5 p
Punkt Ia: Akutt bronkopneumoni
Punkt Ib:-Ferskt hemorrhagisk hjerneinfarkt
-Tromboemboli i art. cererbri media dxt.
-Aterosklerose i karotisbifurkaturen
(i denne rekkefølgen)
Punkt II: Diabetes mellitus

Oppgave 2 – øye
1. Svar: Diagnosen er corpusblødning. 1 p
2. Svar: Sykehistorien (akutt innsettende flytere i synsfeltet som han ikke har sett tidligere) og
rødrefleksfunnet.1 p for hvert delsvar, totalt 2 p.
3. Svar: Karnydannelse i netthinnen som følge av diabetisk proliferativ retinopati. 1 p
4. Svar: Retinal rift med påfølgende corpusblødning. 1p
5. Posterior (bakre uveitt), retinal vaskulitt og chorioretinitt. 1 p dersom 1 riktig svar, ikke ekstrapoeng
dersom 2 eller 3 riktige.
6. Svar: Retinal ischemi med produksjon av VEGF.1 p for hvert delsvar, totalt 2 p.
7. Retinal sentral/grenarterieokklusjon, retinal sentral/grenveneokklusjon, prematuritetsretinopati. 1 poeng
for hver diagnose oppad begrenset til 2.

Oppgave 3 – blodsykdommer
1. Tidligere gjennomgått IE utgjør en sterk risikofaktor for ny IE. Reumatisk feber fører til økt risiko for klaffesykdom
og IE. 0.5 for hvert riktig svar – totalt 1 p.
2. Immunologiske tegn Glomerulonefritt (urin), Oslers knuter (fingerpulpa), Roths flekker (retina). 1 p
Vaskulære tegn (1 poeng): arterielle embolier (CNS, nyre, milt, tær), septiske lungeinfarkter (ved høyresidig IE),
mykotiske aneurysmer (CNS), intrakraniell blødning, Janeway lesjoner (hud), splintblødninger (negleseng) og
konjunktivablødninger. 1 p - totalt 2 poeng for begge svar.
3. Repeterte blodkulturer, Røntgen thorax, EKG, ekkokardiografi (transøsofagal ved sterk mistanke). 0,5 poeng for
hver av de 4 undersøkelsene. 2 p
4. Behandling: dicloxacillin i.v. (Diclocil 2g x 4-6) og gentamicin i.v. (Garamycin 1-2 mg/kg x3). 0,5 poeng for hver
antibiotika – totalt 1 p.
Oppfølging: Staphylococcus aureus i blodkultur gir ofte en rask destruksjon av hjerteklaffene og store vegetasjoner
(over 1 cm) gir økt risiko for embolisering. Begge disse faktorene indikerer behov for kirurgi. Diskuter derfor
pasienten med hjertespesialist og hjertekirurg for å bli enig om videre behandling. 1 poeng for vurdering for
kirurgi. Totalt 2 poeng for begge svar.
5. Pasienten har sannsynligvis fått akutt hjertesvikt. Bakenforliggende årsak kan være perforasjon av klaffeseil, ruptur
av mitral chordae, klaffeobstruksjon av stor vegetasjon eller plutselig oppstått intrakardiell shunt på bakgrunn av
fisteldannelse. 1 poeng for hjertesvikt.
Ta umiddelbart kontakt med hjertespesialist for ekkokardiografi og gi beskjed til hjertekirurg om situasjonen som
har oppstått. Pasienten trenger sannsynligvis raskt kirurgi. 0,5 poeng for hvert tiltak – maks 1 poeng. Maks 2 poeng
for alt.

6. Bakteremi med munnhulebakterier som viridans streptokokker utgjør en risiko for IE. Generelt er god
munnhygiene viktig for å redusere denne risikoen.
I tillegg anbefales det antibiotika-profylakse til pasienter med gjennomgått IE i forbindelse med kirurgiske inngrep i
munnhulen som involverer manipulering av gingiva eller periapikalt tannområde område eller perforasjon av oral
mucosa. Denne pasienten trenger derfor profylakse som består av amoxicillin p.o. (Imacillin tbl. 2 g x 1) 30-60
minutter før inngrepet. 0,5 poeng for forebyggende antibiotika og 0,5 poeng for korrekt valg – totalt 1 p.

Oppgave 4 – mikrobiologi
1. Totalt 3 poeng
A. Akutt pneumoni: Viktigst S.pneumoniae (pneumokokker) som må våre med. Neste alternativer vil kunne
variere men vanligst ses H.influenzae, S.aureus og i enkelte geografiske områder L.pneumophila. 0,5
poeng
Atypisk pneumoni: Mycoplasma pneumoniae og Chlamydophila pneumonia. 0,5 poeng
B. Akutt pneumoni:Oftest akutt debut, kraftige ledsagesymptomer som høy feber evt frostanfall, frysninger,
hodepine og uttalt sykdomsfølelse. Etter hvert mer lokaliserte symptomer som hoste, ekspektorasjon etter
hvert mer purulent ekspektorat, evt pleurasmerter. 1 poeng.
Atypisk pneumoni: Snikende, mer langtrukket forløp, som regel hatt symptomer på øvre luftveisinfeksjon
noen tid forut(dager til 1-2 uker) før symptomene peker klart på pneumoni, ofte mindre feber,
allmentilstanden ofte relativt god (kalles av og til «walking pneumonia»). 1 poeng.
2. Totalt 3 poeng
Blodkulturer hører med i utredningen; ved pneumokokk-pneumoni vil mange (kanskje opp mot 30 %) ha
positiv blodkultur. 1 poeng.
 Mikroskopi av ekspektorert materiale vil kunne gi en god indikasjon på aktuell bakterie (forutsetter
representativt materiale fra nedre luftveier). 0,5 poeng
 Dyrkning av ekspektorat gjøres ofte, men vil ofte kunne være noe misvisende på grunn av tilblanding fra
øvre luftveier. 0,5 poeng
 For atypisk pneumoni vil analyse av materiale fra øvre luftveier også være av verdi da det ikke er vanlig
med normal flora av Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae. For sistnevnte agens vil PCR
analyse være mest hensiktsmessig (halssekret evt nasopharynx aspirat). Ved problemstilling mulig viral
årsak vil også PCR analyser være hensiktsmessig (f.eks influensa, metapneumovirus, RSvirus m.fl). 0,5
poeng
 Ved mistanke om Legionella vil urinantigen kunne være positiv i ca 75 %, men det er viktig å vite at
antigentesten bare tar serogruppe 1. PCR er utmerket analyse på materiale fra nedre luftveier. Hvis man
ønsker Legionella-dyrkning må dette rekvireres spesifisert da denne bakterien ikke vokser på rutinemessig
benyttede dyrkningsmedier (blod og sjokoladeagar). 0,5 poeng
3. Totalt 3 poeng
Siden det her er spesifisert alvorlig pneumoni vil flere regimer kunne være aktuelle. Primært ville
foretrekkes at studenten svarer 3.generasjon cefalosporin + et makrolid (1poeng) da cefalosporinet gir god
og bred dekning (inkl resistente H.influenzae, pneumokokker ved evt nedsatt penicillinfølsomhet, S.aureus
og mange Gram-negative) og makrolidet dekker Legionella og årsaker ved atypisk pneumoni) (1 poeng).
Dette er stresset i forelesning, men samtidig gjort oppmerksom på at nasjonale retningslinjer anbefaler
benzylpenicillin + aminoglykosid og evt tillegg av makrolid ved klinisk mistanke om Mycoplasma eller
Legionella (1 poeng).

4. Primært ønskes spesifisert at materialet skal inneholde lite eller intet med plateepitelceller (mye plateepitel
viser tilblanding fra munnhule og materialet vil da ikke være representativt). Tilstedeværelse av mange
leukocytter støtter
infeksjonsvurdering og funn av dominerende mikrobe vil kunne være en
brukbarindikator på etiologisk agens. Jeg synes ikke eksakt tallangivelse trenger å være med (i
undervisning sagt: representativt hvis <10 plateepitelceller og > 25 leukocytter per synsfelt ved 100X
forstørrelse). 0,5 poeng for hvert riktig svar – maks 1 poeng.

INSTRUKSJON – AVKRYSSINGSSPØRSMÅL LES DETTE FØR DU STARTER
BOKMÅL
1. Skriv fagkode og eksamensdato på svararket i feltene som er beregnet for dette. Skriv tydelig.
2. Skriv ditt kandidatnummer på svararket i feltene som er beregnet for dette. Ett felt på hver side av
skjema. Skriv store, tydelige tall, men unngå rammene.

3. Svar på spørsmålene ved å krysse av på svararket. Svararket har plass til 120 spørsmål, men
oppgavesettet ditt kan inneholde færre. Sett kryss på svararket bare ved de spørsmålsnumrene som
finnes i oppgavesettet.
4. Bare ett svar er riktig på hvert spørsmål.
5. Alle spørsmål og svarfelt er nummerert, men rekkefølgen på svararket er ulik rekkefølgen i
oppgaveheftet. Vær nøye med å krysse av ved rett spørsmålsnummer. Andre kandidater har annen
spørsmålsrekkefølge på svararket.
6. Svararket skal registreres av en maskin. Disse reglene må følges:


Bruk svart eller blå kulepenn, og skriv så tydelig du kan.



Gi bare ett svar på hvert spørsmål. Kryss av slik: ☒



Det er ikke tillatt å skrive utenfor feltene.



Krysser du feil, fyller du hele feltet med farge, slik:



Korrigering på andre måter, f.eks. viskelær, korrekturlakk el.l., er ikke tillatt.

■ Sett så kryss i rett felt.

1
Lungekreft er en av de fire hyppigste kreftformene i Norge i dag (Kreftregistert 2012). En pasient på 74
år, har en nylig påvist småcellet lungekreft, utbredt sykdom (extensiv disease, ED), ubehandlet og PS
(Performance stadium) er 2
Hva anses som riktig behandlingstilbud til denne pasient?
A Primært kjemoterapi, med kurativ hensikt (supplement av lokalisert strålebehandling ved behov)
B X Primært kjemoterapi, uten kurativ hensikt (supplement av lokalisert strålebehandling ved behov)
C Ingen, ren palliasjon, da PS er 2 og forventet effekt av kjemoterapi og/eller strålebehandling ikke
har klinisk betydningsfull effekt på den nevnte tilstand
PS = eller < 2 gir anledning til tumorrettet behandling, og utbredelsen (ED) tilsier tumorettet
behandling med kjemoterapi og palliativ målsetting (denne utbredelse gir ikke realistisk målsetting
om kurasjon)
D Primært kombinert kjemo-radio terapi, med kurativ hensikt (supplement av lokalisert
strålebehandling ved behov)
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En eldre mann oppsøker deg på ditt legekontor på grunn av økende plager med tungpust. I tillegg har
han lagt merke til at han enkelte dager har tendens til hevelse i beina. Etter klinisk undersøkelse
mistenker du at det kan dreie seg om hjertesvikt med lungestuvning. Før du starter medikamentell
behandling av tilstanden ønsker du å få støtte for din tentative diagnose.
Hvilken blodprøver vurderer du å være best for slik støtte?
A X NT-proBNP
Brukes som støtte for å avkrefte / bekrefte klinisk misstanke om hjertesvikt hos ubehandlede
pasienter.
B Aldakton
Brukes ikke i rutinemessig diagnostikk av hjertesvikt. Hormon som utsondres fra binyrebarken.
C Troponin T
Brukes i hjertemedisin for å diagnostisere myocardinfarkt
D Kreatinin
Brukes for å karakterisere grad av nyresvikt
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Ved en rutineundersøkelse finner man en 2cm stor svulst i høyre overlapp hos en 76 år gammel mann,
som har røykt i 30 år. Det viser seg at lungefunksjonen er noe redusert med en FEV1 på 75%. CTleidet biopsi viser maligne celler men øvrige utredning med EBUS og PET-CT viser ingen tegn til
mediastinale glandelmetastaser eller fjernmetastaser. Pasienten har hørt om "kikkhullskirurgi" og lurer
på om det er aktuelt for ham.
Hvilken påstand fra listen under er riktig?
A

Det er ikke mulig å gjøre lymfeglandeldisseksjon av mediastinale glandler ved en VATSlobektomi.
Lymfeglandeldisseksjon er en vesentlig del av operasjon for lungekreft og gjøres uavhengig av
operasjonsmetode: åpen eller skopisk.
B X VATS-lobektomi er en akseptert behandlingsmodalitet ved lungekreft i stadium I.
VATS-lobektomi gjøres i økende grad og er en anerkjent metode i stadium I.
C VATS-lobektomi gjennomføres fortrinnsvis når det er mistanke om en benign svulst.
VATS-lobektomi gjøres for benigne og maligne lidelser. De fleste operasjoner gjøres i forbindelse
med behanlding av lungekreft.
D VATS-lobektomi gjøres oftest som robotkirurgi
Det er få sykehus som har tatt i bruk robotkirurgi i forbindelse med lungekirurgi.
0000155643ef05787e
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Svulster, både godartede og ondartede kan oppstå i spyttkjertlene.
I hvilken eller hvilke av disse er det vanligst å få svulster?
A

Sublingualiskjertelen (glandula sublingualis)
Det er svært sjelden med svulster her (noen få prosent av alle)
B X Ørespyttkjertelen (glandula parotis)
70-75% av alle oppstår her
C Submandibulariskjertelen (glandula submandibularis)
10-15% av alle oppstår her
D De små spyttkjertler
10-15% av alle oppstår her
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Det kommer en dame på 40 år til deg på fastlegekontoret. Hun har smerter i ansiktet på begge sider.
Hun har mye sekret i nesen og føler seg derfor veldig tett i nesen. Det startet som en forkjølelse for 5-6
dager siden, men nå har symptomene blitt verre de siste dagene. Hun har feber, gul/grønn sekresjon
fra nesen og det er vondt mot tennene i overkjeven.
Hva tror du feiler pasienten?
A

Du tror at pasienten har en langvarig og kraftig forkjølelse
Dette kan være et alternativ men ved symptomforverring etter 5-6 dager er det mest sannsynlig at
hun har fått en bakteriell infeksjon.
B
Du tror at pasienten kan ha en tumor i nesen
Dette er lite sannsynlig. Tumores som vokser i nesen gir sjelden akutte symptomer. Symptomene
er ofte lokalisert på en side. Det er da ofte fokus på nesetetthet, blod fra nesen og ensidig smerte.
C X Du tror at pasienten har hatt en virusinfeksjon som nå har gått over til en bakteriell infeksjon i
bihulene
De fleste akutte bakterielle sinusitter utvikler seg etter en virus infeksjon. Den bakterielle
infeksjonen fører til en forverring av symptomene.
D
Du tror at pasienten har fått infeksjon i tannrøttene
Infeksjoner i tannrøttene som sprer seg til bihulene er som regel ensidig lokalisert og starter
vanligvis ikke med en virusinfeksjon.
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Som fastlege har du tatt et EKG av en pasient som kommer til rutinekontroll for hjertesvikt. Du finner
regelmessige P-bølger med positive utslag i avledning I og II, frekvens 60/minutt. Alle P-bølger er
etterfulgt av et QRS-kompleks. Avstanden fra start av P til start av QRS er 0,28 s og avstanden fra slutt
av P til start av QRS er 0,18 s.
Hvilken rytme har pasienten?
A

Sinoatrialt blokk
Alle P-bølger er etterfulgt av et QRS-kompleks
B AV-blokk grad 2
PQ-tiden måles fra start av P til start av QRS og er for lang, > 0,22 s. Det er ingen bortfall av
QRS-komplekser etter P-bølger som ved AV-blokk grad 2
C Sinusrytme med normal AV-overledning
PQ-tiden måles fra start av P til start av QRS og er for lang, > 0,22 s.
D X AV-blokk grad 1
PQ-tiden måles fra start av P til start av QRS og er for lang, > 0,22 s. Det er ingen bortfall av
QRS-komplekser etter P-bølger
0000155643ef05787e
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Ved langvarig behandling med histamin H2-blokkere kan disse etter hvert gi dårligere syrehemming,
protonpumpehemmere har ikke dette problemet.
Hva er årsaken til dette?
AX
B
C
D

H2-blokkere virker kompetitivt med histamin som øker ved langvarig syrehemming
Protonpumpehemmere reduserer histaminfrigjøringen i slimhinnen
Biotilgjengeligheten av protonpumpehemmer øker kraftig ved lang tids syrehemming
H2-blokkere metaboliseres mye raskere til inaktiv substans etter lang tids bruk
0000155643ef05787e
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En 73 år gammel mann kommer til deg som primærlege fordi han gjennom flere måneder har fått
gradvis tiltagende problemer med å gå. Han har også en del smerter i begge føtter. Det er ingen
forskjell på om han går oppover eller nedover. Ved undersøkelse finner du at han er litt stiv i ryggen,
ved fremoverbøying med strake føtter klarer han å få fingertuppene ca 15 cm fra gulvet, og rette seg
helt opp igjen, uten at det gjør spesielt vondt. Det er negativ Lasegues prøve. Han går med litt korte,
ustø skritt, men han har god medbevegelse av armene. I bena er det normal tonus, litt atrofi av begge
legger, redusert kraft grad 4 for dorsalfleksjon og ekstensjon i anklene, grad 2-3 for dorsal- og
plantarmosjon av tærne. Det er nedsatt sensibilitet i begge ben med en litt diffus sirkulær grense fra
leggen og nedover for alle sansekvaliteter. Reflekser er: Patellar +(+) bilat, Achilles hø: 0 ve: (+),
plantar indifferent (0) bilateralt. Det er normale pulsasjoner på fotryggen og i a. tibialis anterior bilat.
Hva er mest sannsynlige årsak til hans gangvansker?
AX
B
C
D

Polynevropati
Claudicatio intermittens
Motornevronsykdom
Lumbal spinal stenose
0000155643ef05787e
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En 13 år gammel jente blir innlagt ved nevrologisk avdeling med et generalisert tonisk-klonisk
krampeanfall. Moren forteller at jenta flere ganger tidligere har hatt korte episoder da hun plutselig blir
fjern med lette smattebevegelser. Disse blir innledet av en rar følelse i magen som liksom stiger opp til
hodet.
Hvor er det sannsynlig at anfallet har sitt utgangspunkt?
AX
B
C
D

Temporallappen
Parietallappen
Laterale frontallapp
Fremre frontallapp
0000155643ef05787e
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Kvinne (57 år) får plutselig kraftig hodepine og er kortvarig besvimt. Du er LIS (lege i spesialisering) på
medisinsk avdeling og undersøker henne på lokalsykehus kl.23. Hun er nakkestiv, lyssky og har en
GCS-skår på 14. Hun har ellers ingen nevrologiske utfall, og et snitt fra cerebral CT vises under.
Hva er den mest riktige håndtering av denne pasienten videre?
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A

Utføre en CT angiografi, observere pasienten gjennom natta og kontakte nevrokirurg i morgen
tidlig
Pasienten har en subaraknoidal blødning . Det anbefales da å ta CT angiografi lokalt for å
lokalisere et mulig aneurisme. P.g.a. reblødningsfare og risiko for å utvikle hydrocephalus bør
pasienten komme raskest mulig til nevrokirurgisk avdeling som kan håndtere slike komplikasjoner
B Observere pasienten på overvåkingsavdeling, ta CT angiografi i morgen tidlig og kontakte
nevrokirurg etterpå
P.g.a. reblødningsfare og risiko for å utvikle hydrocephalus bør pasienten komme raskest mulig til
nevrokirurgisk avdeling som kan håndtere slike komplikasjoner. Dette ville være tilfelle også om
det ikke var muligheter for å få utført CT angiografi lokalt
C Utføre en konvensjonell cerebral angiografi og sende pasienten til nevrokirurgisk avdeling med
luftambulanse i natt etter avtale
Konvensjonell angiografi er en invasiv undersøkelse, som eventuelt gjøre etterat at CT angio er
utført, f.eks i forbindelse med coiling av et aneurisme
D X Utføre en CT angiografi og sende pasienten til nevrokirurgisk avdeling med luftambulanse i natt
etter avtale
CT angiografi er en rask og lite invasiv undersøkelse som oftest kan gjøres på lokalsykehus,
bildene kan også overføres til nevrokirurgisk avdeling med telemedisin som kan forberede seg. P.
g.a. reblødningsfare og risiko for å utvikle hydrocephalus bør pasienten komme raskest mulig til
nevrokirurgisk avdeling som kan håndtere slike komplikasjoner og sikre at aneurismet ikke blør
igjen
0000155643ef05787e
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En pasient med følgetilstand etter tidligere poliomyelitt har redusert funksjon i
respirasjonsmuskulaturen og har derfor utviklet respirasjonssvikt, men har ellers ingen kjent
lungesykdom. Pasienten må av denne grunn behandles med mekanisk ventilasjon (respirator) i
forbindelse med en luftveisinfeksjon. Du ønsker å redusere PaCO2, men uten å endre
totalventilasjonen.
Hva må du gjøre for å oppnå dette?
A
BX
C
D

Øke respirasjonsfrekvensen
Øke tidevolumet
Gi et økt eksternt dødrom på ventilasjonssystemet
Gi høyere andel oksygen i inspirert gass
0000155643ef05787e
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Du har legevakt og blir oppringt av en 35 år gammel mann som sannsynligvis har fått etsende væske
på ett øye.
Hva må prioriteres først?
A
B
CX
D

Salvebandasje med kloramfenikol og okklusjon
Undersøkelse og skylling på legekontoret
Skylling på stedet hvor mannen befinner seg
Rask transport til nærmeste Øyeavdeling
0000155643ef05787e
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Du er fersk LIS lege ved Kirurgisk avdeling. På visitten skal du vurdere en 65 år gammel mann som er
lagt inn dagen før. Han har ikke følt seg i form de siste to måneder og har hatt ubehag mest i øvre del
av magen, men ikke kraftige smerter eller smerteanfall. Han har gått ned 4-5 kg i vekt. Han har i løpet
av den siste uken merket at urinen har blitt mørk på farge. Han har i løpet av denne tiden etterhvert
blitt gul på øynene og de siste to dager også i huden. Det ble ved innkomsten gjort
ultralydundersøkelse av lever og galleveier som viste utvidelse av intrahepatiske galleveier og
galleblære, men ikke stein i galleblæren og ikke levermetastaser. Blodprøver viste følgende:
Blodprøve

Hb

CRP

Normalområde

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

Bilirubin

ALP

ALAT

5-25µmol

35-105 U/L 10-70U/L

PtINR

Amylase

0.9-1.2
(ratio)

25-120 U/L

Målt hos
15.8 g/L
30 mg/L
210 µmol
1005 U/L
120 U/L
1.1
105 U/L
pasient
Klinisk undersøkelse viste klart synlig ikterus, men bortsett fra dette intet spesielt, heller ikke ved
palpasjon av abdomen.
Hvilken undersøkelse vil du starte med i den videre diagnostiske prosessen?
A X CT av abdomen og thorax
Dette er det korrekte svar. Man må ut fra sykehistorie og blodprøvesvar mistenke malign tumor
som obstruerer galleveiene. Kreft i pankreashodet er vanligst i denne situasjonen. CT av
abdomen supplert med CT thorax er førstevalg for diagnostikk og stadievurdering av kreft i
pankreas. CT av thorax gjøres samtidig for å utelukke lungemetastaser.
B
Rtg oversikt abdomen
Det er ingen kliniske funn ved undersøkelse av abdomen som tyder på ileus eller fri luft i
abdomen og som er hovedindikasjon for denne undersøkelsen.
C
Gastroskopi
Det må mistenkes at pasienten har malign sykdom, men kreft i magesekken med levermetastaser
(som kunne forklare ikterus) er ikke spesielt sannsynlig ut fra funnene ved ultralyd undersøkelsen
som var gjort.
D
ERCP
ERCP er en prosedyre som, når det er indikasjon, gjøres etter at diagnosen pankreascancer er
etablert med CT evt MR undersøkelse. Den gjøres da for for å legge avlastende stent i
gallegangen hos pasienter som ikke kan opereres på grunn av avansert tumor eller som
avlastning av galleveisobstruksjon i påvente av operasjon. Dersom ERCP, evt med innleggelse av
stent, gjøres før adekvat CT evt MR undersøkelse er gjort, kan det føre til vansker og av og til
forhindre presis stadievurdering med CT eller MR.
0000155643ef05787e
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Rektal obstipasjon er et viktig, klinisk begrep som betyr at endetarmen ikke tømmes normalt.
Hvilken av disse mekanismene forklarer denne tilstanden?
A
B
CX
D

Kost med svært høyt fiberinnhold over lang tid
Generelt forsinket tarmpassasje gjennom colon
Tap av koordinerte rektoanale reflekser
Kost med svært lavt fiberinnhold over lang tid
0000155643ef05787e
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En liten gutt (12 mnd) kommer sammen med mor på legekontoret. Han er født til termin og har hatt
normal utvikling. I de siste par ukene har han vært litt slapp og har flere dager kasta opp på morgenen.
Han holder nakken skeivt (torticollis) og hodeomkretsen har kryssa mer enn to percentiler
oppover siden sist. Du ser tydelig at han ikke har normal øyemotilitet.
Hva er mest sannsynlig årsak og hva bør du helst gjøre videre?
A Dårlig holdning - du henviser til fysioterapeut og mor får beskjed om å la han ligge mer på magen
B X Tumor i bakre skallegrop - du ringer barneavdelinga og avtaler umiddelbar innleggelse
oppkast om morgenen kan være symptom på forhøya intrakranielt trykk, i tillegg har
hodeomkretsen økt mye. Dette sammen med torticollis og involvering av øyemotilitet må gi sterk
mistanke om svulst i bakre skallegrop og skal utredes umiddelbart.
C Utvidede subaraknoidalrom (ekstern hydrocefalus) - du henviser til barnepoliklinikk selv om dette
som oftest normaliseres spontant
Hydrocephalus gir vanligvis ikke torticollis
D Subaraknoidalblødning - du ringer barneavdelinga og avtaler umiddelbar innleggelse
Subarachnoidalblødning vil gi akutt innsettende symptomer.
0000155643ef05787e
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En 76 år gammel mann kommer til deg som fastlege for å fornye førekortet sitt. Han er tidligere frisk og
uten symptomer. Du merker at han har rask uregelmessig puls og tar et EKG. Dette viser
uregelmessig avstand mellom QRS med gjennomsnittlig hjertefrekvens på 120/min. QRS-bredden er
0,09 s. Det er ingen regelmessig atrieaktivitet å se i EKG.
Hva er mest sannsynlig arytmidiagnose?
A

Sinustakykardi med supraventrikulære ekstrasystoler
Vil vise regelmessig atrieaktivitet mellom ekstrasystolene.
B Atrietakykardi med uregelmessig atrioventrikulær overledning
Vil gi regelmessig atrieaktivitet
C X Atrieflimmer med uregelmessig atrioventrikulær overledning
Typisk EKG for atrieflimmer med uregelmessig QRS-avstand og fravær av regelmessig
atrieaktivitet.
D Atrieflutter med uregelmessig atrioventrikulær overleding
Vil gi regelmessig atrieaktivitet
0000155643ef05787e

17
En mann på 73 år kommer til deg som allmennpraktiker fordi han siste år har merket dårligere kraft i
armer og ben. Ved undersøkelse finner du at han forklarer seg helt greit og samarbeider godt under
undersøkelsen. Det er på begge sider moderat atrofi og fasciculasjoner i muskler i armene og bena, og
kraftprestasjoner grad 3-4 i alle ekstremitetene, lett spatisitet og invertert plantarrefleks. Ellers er det
normal nevrologisk status. Du henviser ham til nevrologisk avdeling med spørsmål om
motornevronsykdom.
Hvilken form er dette?
A
BX
C
D

Lateral strengsklerose
Amyotrofisk lateralsklerose
Progressiv bulbær parese
Progressiv spinal muskelatrofi
0000155643ef05787e
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Det kan være nødvendig å utføre nødtracheotomi (coniotomi) for å sikre frie luftveier.
Hvilken membran lages det en åpning i ved en slik tracheotomi?
A X Membrana cricothyreoidea
Membrana cricothyroidea er riktig svar
B Membrana thyrohyoidea
Membrana cricothyroidea er riktig svar
C Membrana sublaryngealis
Membrana cricothyroidea er riktig svar
D Membrana epiglottica
Membrana cricothyroidea er riktig svar
0000155643ef05787e
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En 62 år gammel mann kommer til konsultasjon på legekontoret fordi han ser dårlig. Han har merket
nedsatt syn lenge, men han har håpet det skulle gå over. I stedet er det blitt gradvis verre. Hans far og
en bror av faren ble begge blinde, han er ikke helt sikker på hvorfor. Du undersøker ham og finner
følgende: Han har amaurosis fugax på høyre øye. Det er ikke noen pupillereaksjon ved direkte
belysning. På venstre øye ser han 1,0. Synsfelt ad modum Donders venstre øye: Tydelig innskrenket
synsfelt i nasale halvdel. Du måler trykk og mener å finne 32 mmHg høyre øye og 28 mmHg venstre
øye. Det er vanskelig å oftalmoskopere men du finner i hvert fall frisk rød refleks.
Hvilken diagnose er mest sannsynlig?
A

Netthinneløsning
Som regel ensidig. Sykdomsutviklingen er som regel rask. Gir ikke høyt intraokulært trykk. Gir
som regel svekket rød refleks.
B X Kronisk åpenvinklet glaukom
Sykdommen karakteriseres ved en langsom skade av synsnervepapillen med derav følgende
irreversible synsfeltdefekter, typisk er nasale synsfeltutfall før temporale. Høyt trykk og arvelig
disposisjon er to viktige risikofaktorer for å utvikle sykdommen. Sykehistorien og
familieanamnesen støtter mistanken, likedan undersøkelsen du gjør
C Hjerneinfarkt
Gir ikke høyt intraokulært trykk, svært sjelden amaurose. Hvis man får synsfeltutfall, er de som
regel homonyme.
D Katarakt
Gir ikke høyt intraokulært trykk, heller ikke amaurose. Gir som regel svekket rød refleks.
0000155643ef05787e
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En 30 år gammel kvinne har en 2 cm stor, velavgrenset, fritt bevegelig tumor i det ene brystet. Biopsi
viser «en velavgrenset bifasisk tumor med knuter av fibroelastisk stroma og duktale strukturer».
Hva er diagnosen?
A
B
CX
D
E

Fettvevsnekrose
Papillom
Fibroadenom
Lymfom
Infeksjon
0000155643ef05787e
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En kvinnelig lærer på 29 år oppsøker deg på kontoret da hun har vært hes i to måneder. Hun er ellers
frisk og bruker ikke medisiner, og hun røyker heller ikke. På fritiden synger hun i kor, men dette er nå
blitt vanskelig. Du forsøker å gjøre en indirekte laryngoskopi, men det er vanskelig å få godt innsyn
pga reflekser.
Hva vil du gjøre nå?
A

Du ordinerer paracet og ser an tilstanden i 4-6 uker i påvente av at den går over.
Ventetiden for spontan remisjon er over og det er ikke opplysninger om infeksjon. Sangerknuter
er mest sannsynlig
B Du henviser pasienten til CT collum for å se etter patologi
Sangerknuter er mest sannsynlig og de kan ikke ses på CT. Undersøkelsen gir også
strålebelastning
C X Du henviser pasienten til ØNH poliklinikk for stroboskopi
Sangerknuter er sannsynlig og disse må påvises med skopi
0000155643ef05787e
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Aortastenose er en realtivt hyppig forkommende klaffefeil og den klaffefeilen som oftest behandles
med kirurgi i Norge.
Hva er den vanligste årsaken til denne sykdomstilstanden i Norge?
A

Endokarditt
Relativt sjelden tilstand og ved aortastenose nærmest alltid som komplikasjon til eksisterende
klaffefeil.
B Medfødt klaffefeil
Valvulær aortastenose opptrer hos enkelte pasienter med bicuspid klaff, men denne tilstanden er
vesentlig sjeldnere enn korrekt svaralternativ.
C Aortadisseksjon
Meget sjelden årask til valvulær stenose, aortainsuffisiens er relativt hyppig ved denne tilstanden.
Forekomsten av aortadisseksjon er generelt lav i forhold til korrekt svaralternativ.
D X Degenerativ klaffefeil
Tiltakende hyppighet med alder og finnes hos ca 5% ved 75 års alder. Karakteriseres av
skleroserende prosesser i klaffeaparatet med kalknedslag.
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Du er lege ved Slagenheten og tar i mot en pasient fra akuttmottaket. Det er en 74 år gammel kvinne,
som fikk FAST-symptomer og kom inn med trombolysealarm. CT caput viser en blødning i høyre sides
basalganglier. Hun behandles for hypertensjon og hun bruker Warfarin.
Hvilket behandlingsalternativ er best for å forhindre reblødning hos denne pasienten?
A
B

Operasjon med fjerning av hematomet + K vitamin + blodtrykksbehandling
Operasjon med fjerning av hematom + konsentrat av koagulasjonsfaktorer + K vitamin +
blodtrykksbehandling
C X Konsentrat av koagulasjonsfaktorer + K vitamin + blodtrykksbehandling
D K vitamin + blodtrykksbehandling
0000155643ef05787e
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En tidligere frisk og sprek, enslig kvinne på 53 år fikk et hjerneslag i venstre hjernehalvdel for en uke
siden og skal utskrives fra slagenheten på sykehuset. Hun har nå en moderat grad av afasi. I høyre
arm er det pareser med muskelkraft grad 2 distalt og grad fire proksimalt. Hun har gangfunksjon, men
tydelig svakhet i høyre bein sammenliknet med venstre.
Hvilket rehabiliteringstiltak er mest riktig?
A

Et hjemmebasert tilbud med hovedvekt på ADL funksjon. Hun skal gjøre så mye som mulig av de
daglige gjøremål selv med bruk av begge hendene.
Dette svaralternativet vektlegger at aktivitetene er oppgave-orientert og meningsfylte, noe som er
viktig. Det sikrer imidlertid ikke høy nok intensitet i motorisk trening, og for en som bor alene, er
det ingen automatikk i at hverdagen hjemme gir nok språklige stimuli.
B Helhetlig rehabilitering på et dagrehabiliteringssenter 3 dager pr uke med vekt på lystbetonte,
meningsfylte aktiviteter.
Dette svaralternativet vektlegger betydningen av motivasjon, som er viktig. Det sikrer imidlertid
ikke høy nok intensitet og er derfor mindre riktig i tidlig fase.
C X Intensiv rehabilitering med trening av språk 45 minutter daglig og motorisk trening med varighet
45 minutter to ganger daglig.
Dette er mest riktig svar. Det er tidlig i forløpet, og intensitet i trening har betydning. Dette behovet
kan tenkes løst innenfor flere modeller, men essensielt er det at tilbudet ivaretar høy
treningsintensitet.
D
Tidlig støttet utskrivelse.
Dette svaralternativet er delvis riktig, men er for upresist. Det er en utfordring å sikre høy
intensitet i hjemmebasert rehabilitering, og dette er en ung slagpasient som sannsynligvis har
kapasitet og vilje til å trene intensivt. Svaralternativet skisserer ikke hvordan det skal løses.
0000155643ef05787e
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En 36 år gammel mann kommer på legekontoret og forteller at han har vært litt kvalm og har sett
rikelig rødt blod i avføringen for 1/2 time siden. Han er litt blek, puls 110/min, blodtrykk 100/70, og du
måler en hemoglobin på 14 g/dl (13,5-17,4).
Passer dette med en stor eller liten blødnign og hvorfor er han takykard?
A

Han har hatt en liten blødning, siden hemoglobin er normal. Lavt blodtrykk og takykardi skyldes
vagusaktivering pga kvalme.
Se alternativ 1. Vagusaktivering gir bradykardi
B X Han har hatt en stor blødning, men hemoglobinverdien har ikke rukket å synke ennå. Takykardien
skyldes kompensasjon for lavt blodvolum pga blødningen.
C Han har hatt en liten blødning, siden hgb er normal. Takykardien skyldes sannsynligvis at han er
redd.
Kort tid siden blødningen gjør at plasmavolumet ikke har fått tid til oppregulering
D Han har hatt en liten blødning, siden hemoglobin er normal. Takykardien skyldes økt
oksygenbehov.
0000155643ef05787e
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En melkebonde i Nord-Trøndelag kommer til legen fordi hun flere ganger har hatt feber og tungpust i
forbindelse med spesielle arbeidsoperasjoner. Hun har selv vært på internett og har lest om
lungesykdommer hos bønder og lurer nå på hva turnuslegen tror.
Hvilken arbeidsoppgave og påvirkning i hennes yrke kan gi symptomene hun beskriver og
lungesykdom?
A
B
CX
D

Omrøring i gjødselkjeller med eksponering for gass med hydrogensulfid
Påvirkning fra dieseleksos når traktoren går innendørs
Håndtering av muggent høy til kyr og kalver
Håndtering av alkaliske rengjøringsmidler for melkeanlegget
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En 20 år gammel mann har hatt vondt i halsen med svelgsmerter og feber over 39 grader C i 2 døgn.
Det er betydelig rubor i fauces og tonsillene er moderat forstørret og med pusspropper. Ømme og lett
forstørrete lymfeknuter under begge kjevevinkler. CRP på legekontoret er 120 mg/L. Hurtigtesten
Streptest er negativ. Aerob dyrkningsprøve fra hals viser på blodagar rik vekst av betahemolytiske
kolonier som ikke er følsomme for bacitracin.
Hva er ut fra opplysningene mest sannsynlige årsak til pasientens tonsillopharyngitt?
A

Fusobacterium necrophorum
Bakterien er å oppfatte som mulig årsak til tonsillitt, men i dette tilfellet kan man ikke vurdere dette
da F.necrophorum er en anaerob bakterie og her er kun utført aerob dyrkning.
B X Streptococcus dysgalactiae ("Gruppe C streptokokker")
Betahemolytisk streptokokk med gruppe C antigen som er relevant årsak til bakteriell tonsillitt.
Viktig å tenke på dette ved negativ hurtigtest for gruppe A streptokokker.
C Haemophilus influenzae
Lite relevant funn ved akutt tonsillitt, og H.influenzae fremstår ikke med betahemolyse på
blodagar.
D Streptococcus pyogenes ("Gruppe A steptokokker")
Negativ hurtigtest for Gruppe A streptokokker utelukker ikke diagnosen pga at sensitiviteten ligger
omkring ca 75 %. Men sammen med opplysning om at bakterien ikke er følsom for bacitracin blir
dette alternativet mindre sannsynlig.
0000155643ef05787e
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Sykehistorien (anamnesen) er alltid veiledende for hvordan en pasient med diare skal utredes.
Hvilke av følgende anamnestiske opplysninger tyder på at pasienten har en ikke-organisk årsak
til diare?
A
B
CX
D

Vekttap
Kontinuerlig/ikke-intermitterende diare
Slim per annum
Nattlige uttømninger
0000155643ef05787e
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En 29 år gammel mann har ukontrollert epilepsi. Nå bruker han levetiracetam (KeppraR); tidligere har
han forsøkt topiramat (TopimaxR) som måtte seponeres pga. sentralnervøse bivirkninger. Han har
også plagsom migrene med behov for profylaktisk behandling.
Hvilken epilepsimedisin kan det nå være mest aktuelt å forsøke?
AX
B
C
D
E

Valproat (OrfirilR)
Karbamazepin (TegretolR)
Lamotrigin (LamictalR)
Oxcarbazepin (TrileptalR)
Zonisamid (ZonegranR)
0000155643ef05787e
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Mange nye kreftmedikamenter virker ved å hemme enzymer som bidrar til kreftutvikling. Enzymer som
er mål for slike medikamenter tilhører gjerne en bestemt gruppe proteiner.
Hva kaller vi denne gruppen?
A
B
C
D
EX

Protoonkoproteiner
Tumornekroseproteiner
Tumorsuppressorproteiner
DNA-reparasjonsproteiner
Onkoproteiner
0000155643ef05787e
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En middelaldrende pasient ble lagt inn på medisinsk avdeling for utredning av dyspne og tørrhoste.
Rtg. thorax viste litt fibrøse lunger og forstørrede lymfeknuter i lungehilus. Legene mistenkte at han
hadde sarkoidose. Det ble derfor bestemt å ta en biopsi fra disse lymfeknutene.
Hvilket histopatologisk funn vil støtte legenes mistanke?
A
B
C

Reaktiv lymfoid hyperplasi
Akutt betennelse
Nekrotiserende granulomatøs betennelse
Dette er typisk bl.a. for tbc.
D X Ikke-nekrotiserende granulomatøs betennelse
0000155643ef05787e
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Ved utredning av amnestisk mild kognitiv svikt kan det være aktuelt å analysere tre proteiner i
spinalvæske hos pasientene for å avklare om symptomene representerer tidlig fase av Alzheimers
sykdom.
Hvilket av proteinene er markør for nevrodegenerasjon?
A
B
C
DX

Alfa synuclein
Betaamyloid
Fosfo-tau
Total-tau
0000155643ef05787e
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Du er LIS på Slagenheten og har vakt en lørdag formiddag. En sykepleier varsler om en ny pasient, en
64 år gammel kvinne som er innlagt sengeposten etter at hun har blitt behandlet med trombolyse i
akuttmottaket. Pasienten har en National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS) score på 8 poeng
etter behandlingen. Sykepleien ønsker å vite hvordan hun skal ernære pasienten.
Hva er det beste svaret du gir sykepleieren?
A
B
C
DX

Null per os frem til i morgen, og overlege vil så vurdere pasienten
Starte med most mat eller grøt
Legge ned nasogastrisk sonde og starte med sondemat.
Ta en svelgtest, og resultatet vil avgjøre hvordan ernæringen skal gis
0000155643ef05787e
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Valvula Bauhini er en viktig anatomisk struktur – hvor er den?
A

Der distale choledochus munner ut i duodenum
Papilla Vateri

B

Overgangen mellom ventrikkel og duodenum
Pylorus

C X Overgangen mellom tynntarm og tykktarm
RIKTIG- kalles også ileocoecalklaffen
D

Overgangen mellom øsofagus og ventrikkel
Nedre øsofagussphincter

E

Overgangen mellom sigmoideum og rectum
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En 55 år gammel dame som er ikke-røyker ble undersøkt med PET-CT. Det er funnet en 3 cm stor
svulst i fremre mediastinum som lyser tydelig på PET.
Hvilken diagnose er mest sannsynlig?
A

Cancer øsophagus
Øsophagus ligger i bakre mediastinum
B Bronchialcarcinom
Bronchialcarcinom har sjeldent en primærlokalisasjon i mediastinum.
C Bronchogen cyste
Cyster har lav metabolsk aktivitet.
D X Thymom
Thymom ligger i fremre mediastinum og viser økt optak på PET
0000155643ef05787e
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En 30år 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) 110/80, mens
middelartierietrykk (MAP) var 90 mmHg.
Hva er det cerebrale perfusjonstrykket (CPP) til denne pasienten?
A 102 mmHg
B 98 mmHg
C X 78 mmHg
CPP = MAP - ICP
D 68 mmHg
0000155643ef05787e
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Multimodal behandling er vanlig ved de fleste krefttyper.
Hva betyr begrepet?
A

Pasienten skal ha kjemoterapi før de opereres, deretter strålebehandling, hormonbehandling,
målrettet terapi og bisfosfanater.
B X Behandlingen består av flere modaliteter som for eksempel kirurgi, kjemoterapi, strålebehandling,
målrettet terapi og/eller hormonbehandling.
C Pasienten skal ikke opereres, men ha kjemoterapi, hormonbehandling og målrettet terapi( target
therapy)
D Samlebegrep om målrettet terapi. Vanligvis antistoff eller småmolekylære medikamenter.
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Ved koloskopi av en voksen mann sees det en lesjon i sigmoideum. Lesjonen er vollformet, og ca. 3
cm i største tverrmål.
Hva er den mest sannsynlige diagnosen?
A Tubulært adenom
B X Adenokarsinom
Vollformet (eller kraterformet) er typisk for adenokarsinom. De andre alternativene opptrer som
polypper. Adenomer kan også være flate med er ikke vollformet
C Hyperplastisk polypp
D Villøst adenom
0000155643ef05787e
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En pasient med KOLS får en luftveisinfeksjon og må innlegges akutt pga dette. I ambulansen får hun
10 liter oksygentilførsel på maske med reservoir, noe som gir nærmere 100% oksygen i inspirert luft.
PaCO2 stiger så fra 7,1 til 8,8 kPa.
Hva er sannsynlig årsak til dette?
A
B
CX
D

Høyt oksygeninnhold i blodet hindrer blodets transport av CO2.
Dette er uavhengig av oksygentilførselen, men skjer fordi pasientens tilstand forverres.
Oksygen nedsetter ventilasjonen med følge at CO2 hoper seg opp.
Så høy oksygentilførsel skader lungenes alveoler og passasje av CO2 ut blir hindret.
0000155643ef05787e
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En av dine pasienter, en 70 år gammel mann med inoperabel ca øsofagus kommer til kontroll sammen
med ektefelle. Det er planlagt strålebehandling som skal starte om en uke. Han angir som største
problem dysfagi og vekttap. Han er slapp og får i seg lite mat. Drikker bra, opp til et par liter daglig.
Gått ned 15 kg i vekt siste 2 måneder. Planlagt strålebehandling mot svulsten neste uke. Godt
smerteregulert.
Hvilke tiltak iverksetter du?
A

Innlegger pasienten som øhj for parenteral ernæring.
Hovedproblemet er å få seg tilstrekkelig ernæring. Viktig å registrere inntak før legen setter opp
en plan for økt inntak av kalorier og proteiner. Er selvhjulpen og får i seg tilstrekkelig væske. Ikke
kandidat for øhj innleggelse.
B Avventer foreløpig tiltak. Tumor er årsaken til svelgproblemet og vi må avvente effekt av
strålebehandlingen
C X Be pasienten sette opp en kostregistrering over 3 dager, deretter ny kontroll for videre tiltak.
D Settes på høydose steroider med ny time om en uke
0000155643ef05787e
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En 80 år gammel mann er kommet inn i akuttmottaket på ditt lokalsykehus. Pårørende sier at han har
kastet opp blod. I akuttmottaket er blodtrykket 100/95, hjertefrekvensen 120, hemoglobin 13,5 g/dl
(referanse 13,4-17,0 g/dl) og det er 30 ml i blæren ved kateterisering.
Hvilket alternativ dekker best din vurdering og plan?
A X Han er hypovolem og trenger væske / volumtilførsel. Blodtransfusjon kan avventes.
B Han er utblødd og må kjøres umiddelbart til operasjon
Primært optimalisere sirkulasjon og deretter få en diagnose og så bestemme behandling
C
God hemoglobin for alder, tilfredsstillende blodtrykk. Situasjonen kan avventes. Trenger ikke blod
/ væske nå
Typisk hypovolem pasient som trenger rask tilførsel av væske. Transfusjonbehov sannsynlig når
han blir normovolem.
D Manglende diurese er indikasjon for rask blodtransfusjon
manglende diurese understreker væskebehov, men transfusjon vurderes etter respons på
væsketilførsel. Hemoglobinnivå kan gå ned mot 8 g/dl uten transfusjonsbehov om han ikke har
koronarsykdom eller symptomer på koronariskjemi eller arytmi
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En norsk medisinerstudent på 25 år kommer på fastlegekontoret. Hun har arbeidet på et sykehus i det
sørlige Afrika som frivillig i fire måneder. Nå lurer hun på om det er noen undersøkelser hun må ta før
hun starter studiene igjen.
Hvilke tester/undersøkelser må denne jenta ta?
A

Hun må ta en HIV-test, MRSA og tuberkuloseundersøkelse med røntgen thorax og Mantoux test.
Mantouxtesten kan tas etter åtte uker.
HIV-test er frivillig, hun må altså ikke ta den. MRSA påbudt, røntgen thorax og Mantoux test eller
IGRA er også påbudt og kan tas etter ca 8 uker.
B X Hun må ta en MRSA-test og røntgen thorax og få normale svar før oppstart. Mantouxtest eller
QunatiFERON (IGRA) må gjøres, men kan tas etter åtte uker.
MRSA og røntgen thorax må være negativt før oppstart. Enten Mantouxtest eller QunatiFERON
må tas etter ca 8 uker (det tar tid fra smitte til prøvene gir utslag)
C Hun er ikke påbudt å ta noen undersøkelser men kan ta en HIV-test for ordens skyld.
HIV-test er ikke påbudt i Norge. Etter opphold i høyrsikoland for tuberkulose, før en kan praktisere
i helsevesenet eller med barn er en pliktig til å bli undersøkt for tuberkulose, og i helsevesenet
må en også undersøkes for MRSA etter kontakt med helsevesenet i land med mye MRSA .
D Hun må ta en MRSA-prøve og få negativt svar før oppstart. Andre tester som HIV-test og røntgen
thorax for tuberkulose er frivillig.
MRSA må tas før oppstart i arbeid eller praksis i helevesenet etter å ha vært i kontakt med
helsevesenet i de fleste land. HIV-test er frivillig men tuberkuloseundersøkelse er påbudt ( rtg
thorax før oppstart og Mantoux eller QuantFERON etter 8 uker)
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Som LIS ved avdeling for hjerneslag har du tatt i mot en pasient med akutt hjerneinfarkt, som ble
behandlet med trombolyse i akuttmottak. De første 12 timer etter innleggelsen kan vi kalle den
hyperakutte fasen.
Hvilket behandlings- og monitoreringsopplegg er det beste for å forhindre komplikasjoner i
denne fasen?
A

1. Oxygen, iv glukose, paracetamol. 2. Hyppig monitorering av oksygenmetning, puls, blodtrykk
og glukose. 3. Svelgtest
iv glukose er kontraindisert i akuttfasen etter et hjerneslag
B
1. Oxygen, iv Ringer acetat, acetylsalisylsyre. 2. Hyppig monitorering av oxygenmetning, puls,
blodtrykk og temperatur. 3. Svelgtest.
ASA er kontraindisert innen 24 timer etter trombolyse
C X 1. Oxygen, iv Ringer acetat, paracetamol. 2. Hyppig monitorering av oxygenmetning, puls,
blodtrykk og temperatur. 3. Svelgtest.
0000155643ef05787e
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Mann 67 år. Funnet død hjemme i senga. Ingen tegn til vold, traume eller sykdom. Kona opplyser om
at mannen har vært i dårlig form den siste tiden med tungpust og perioder med vondt i brystet og hals.
Bildet under viser mikroskopisk bilde fra myokard i venstre ventrikkel, tatt ved obduksjon.
Hva er mest sannsynlig sykdomsprosess som kunne ha foranlediget dødsfallet?

A
B

Hjerteinfarkt, ca 1-2 timer gammelt.
Hjerteinfarkt, 6 uker gammelt.
Gammelt infarkt med fibrose og få fibroblaster.
C Hjerteinfarkt, ca 10 dager gammelt.
Ved 10 dager dominerer granulasjonsvev.
D X Hjerteinfarkt, ca 3-5 dager gammelt.
Ved 3-5 dager sees myokardnekrose, granulocyttinfiltrasjon og makrofager.
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To ulike program for vektreduksjon ble undersøkt i randomiserte kontrollerte studier. Resultatene var
som følger: I Program 1 var gjennomsnittlig vektreduksjon 5 kg (95% konfidensintervall: 1 – 11 kg). I
Program 2 var gjennomsnittlig vektreduksjon 10 kg (95% konfidensintervall: -1 – 21 kg).
Hvilket svaralternativ er sant om presisjonen eller effekten?
A

Program 2 er ikke effektivt.
Det er en misoppfatning å tro at et statistisk ikke-signifikant funn betyr at vi har bevis for at det
ikke foreligger en effekt.
B X Presisjonen er lavere for resultatene i Program 2 enn for resultatene i Program 1.
Bredere konfidensintervall betyr lavere presisjon
C Program 1 er bedre enn Program 2.
Det er en misoppfatning å tro at et statistisk ikke-signifikant funn betyr at vi har bevis for at det
ikke foreligger en effekt.
D Vi har bevis for at Program 1 og Program 2 har samme effekt.
Åpenbart feilaktig utsagn.
0000155643ef05787e
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75 år gammel mann kommer til deg på kontoret med slapphet og noe fordøyelsesplager. Du måler Hb
10,7. Han har ikke sett blod i avføringen, men innrømmer ikke å ha fulgt så mye med. Ingen smerter i
abdomen. Du har undersøkt abdomen som er bløt og uøm. Normale tarmlyder.
Hva gjør du videre?
A
BX
C
D

Rekvirerer tumormarkør CEA
Rektaleksplorerer. Forordner Hemofec x 3.
Henviser til UL abdomen
Foreskriver jerntabletter.
Rett svar er C. Pasienten er anemisk og i hans alder er blødning fra GI-tractus en hyppig årsak.
Hemofec og rektoskopi bør utføres før pasienten sendes til endoskopi som vil være nest tiltak.
Bestilling av ultralyd abdomen er i dette tilfellle lite hensiktsmessig og vil forsinke utredningen.
Tumormarkør CEA brukes ikke i primærdiagnostikken.
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Utredning av en pasient med nyoppdaget blodsykdom viser følgende:

Hgb

Pasient

Normalt

7,5 g/dl

K: 12,5-16,5, M: 13,5-17,0 g/dl

x109/l

4-10 x 109/l

Hvite

29

Trombocytter

23 x 109/l

150-400 x 109/l

Fordeling i benmarg

Alle tall er andel av alle
kjerneholdige celler i margen
(100%)

Alle tall er andel av alle
kjerneholdige celler i margen
(100%)

Myelopoiese

25%

40-60%

Lymfatiske celler

15%

5-20%

Erytropoiese

15%

5-25%

Blastceller

45%

<3%

Promyelocytter

10%

3-5%

Neutrofile

3%

20-60%

Utvalgte undergrupper benmarg

Hvilken diagnose er mest sannsynlig?
AX
B
C
D

Akutt myelogen leukemi (AML)
Kronisk myelogen leukemi (KML)
Myelodysplastisk syndrom (MDS)
Akutt lymfatisk leukemi (ALL)
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I nevrokirurgi foretar en ved visse intrakraniale tilstander dekompressiv kraniektomi.
Hvilken av følgende tilstander vil være mest aktuell for en slik operasjon?
A X Malignt mediainfarkt
Ved store mediainfarkt kan en utvikle ødem og forhøyet intrakranialt trykk. Noen ganger klarer en
ikke å redusere intrakranialt trykk nok med vanlig medisinsk/intensivmedisinsk behandling, og
dekompessiv kraniektomi (her hemikraniektomi) kan være livreddende
B Epiduralt hematom
Vanligvis er det nok med å fjerne hematomet som utgjør en masseeffekt ved operasjon
(kraniotomi)
C Hjernesvulst
Ved å fjerne svulsten og antiødem behandling vil en oftest komme til målet med å normalisere et
forhøyet intrakranialt trykk
0000155643ef05787e
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Du undersøker en pasient med et emfysem på poliklinikken og gjør omfattende
respirasjonsfysiologiske undersøkelser med typiske funn.
Hva er typisk funn ved denne tilstanden?
A
B
C
DX

Uendret VK (vitalkapasitet)
Uendret TLK (total lungekapasitet)
Redusert TLK (total lungekapasitet)
Redusert VK (vitalkapasitet)
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Alfablokkere har to hovedindikasjoner. Den ene er hypertensjon.
Hva er den andre?
AX
B
C
D
E

Benign prostatahyperplasi
Erektil impotens
Essensiell tremor
Feokromocytom
Migrene
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En 70 år gammel tidligere frisk kvinne har i lengre tid kjent en kul i endetarmsåpningen. Hun har trodd
dette var en hemoroide, men den har vokst, og gitt ubehag ved avføring. Du har som hennes fastlege
palpert en kul på vel 3 cm i anus som ser suspekt ut, og har henvist henne til kirurgi. Det er tatt biopsi
som viser plateepithelcarcinom. Utredning med billeddiagnostikk viser en tumor i anus på 25 mm,
ingen fjernmetastaser. Kirurgene har konkludert med cancer ani.
Hvilken behandling er aktuell?
A
B
CX
D

Kun kjemoterapi
Kirurgi
Kjemoterapi og strålebehandling
Ingen behandling etter 75 år.
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Du har besøk på kontoret av en 56 år gammel mann som har mye munntørrhet. Han har gjennomgått
strålebehandling mot munnhulen for en svulst i ganen for ett år siden. Han synes det er noe
ubehagelig, men likevel til å leve med. Han lurer imidlertid på om tørrheten kan ha noen egentlig
betydning for helsen hans utover selve ubehaget.
Hva vil du svare?
A

Tennene vil være mindre utsatt for syre fra spyttet slik at tennene beskyttes noe av tørrheten
Spyttet beskytter tennene slik at tennene vil skades ved tørrhet
B X Tennene vil kunne skades på grunn av mangel på antibakterielle substanser
Spyttet beskytter tennene
C Munntørrheten er ubehagelig men gir ingen skade for helsen.
Tannhelsen vil skades, da spyttet beskytter tennene
0000155643ef05787e
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En 64 år gammel ble innlagt med akutte brystsmerter. EKG viser 2mm ST elevasjoner. CT-thorax viser
en type A disseksjon og du informerer pasienten om risiko med sykdommen og nødvendighet for å
gjøre en hasteoperasjon. Pasienten er høyskolelærer og vil gjerne vite hvorfor sykdommen er så farlig.
Hvilket utsagn i forbindelse med A-disseksjon er korrekt?
A X Det er typisk at det oppstår en blodansamling rundt hjertet som påvirker hjertets arbeid og som
ofte er årsak til hypotensjon og sirkulasjonskollaps.
B Bindevevssykdomer som Marfans eller Ehlers Danlos syndrom er den hyppigste årsaken til type
A disseksjon.
C Type B disseksjoner har enda høyere mortalitet enn type A disseksjoner.
D Aortaveggen i det falske lumen, som kan strekke seg ned til lyskene, er veldig tynn og fører ofte til
ruptur i abdominalaorta.
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En 77-årig kvinne har gjennom flere år gått til årlige kontroller ved hjertemedisinsk poliklinikk på grunn
av tilfeldig påvist aortastenose. Stenosegraden har vært jevnt økende og hennes aortastenose har i
de siste to årene vært oppfattet som alvorlig til tross for at hun ikke har hatt symptomer fra sin
klaffefeil. Forøvrig har hun ikke fått påvist hjertesykdom.
Pasienten er instruert om å ta kontakt med egen lege for vurdering med tanke på rask henvisning for
ny undersøklese ved hjertemedisinsk poliklinikk i det tilfelle hun skulle oppleve endringer i sin helse.
Hva er det vanligste symptomet som indikerer en alvorlig prognostisk forverring hos denne
pasienten?
A

Leggødemer
Mulig, men neppe vesentlig symptom på tilkommet hjertesvikt i fravær av dyspnoe
B Tåkesyn
Neppe relevant symptom uten svimmelhet eller synkope
C X Tungpust
Sannsynlig er det tilkommet økende grad av hjertesvikt som nå manifesterer seg med
lungestuvning og tungpust.
Alarmsymptom
D Palpitasjoner
Neppe av relevans i forhold til klinisk forverring av klaffefeilen i fravær av svimmelhet eller
synkope.
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En tidligere (fra ca 1980) sveiser i en mekanisk bedrift der de har bearbeidet mye rustfritt stål har fått
påvist et plateepitelkarsinom i høyre lunges overlapp.
Hvilken eksponering er mest sannsynlig en årsak til hans lungekreft?
A
B
C
D
EX

Bisklormetyleter
Asbest
Kvarts
Trikloretylen
Krom
Ja, finnes i rustfritt stål
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En 70-årig mann som har hatt Parkinsons sykdom i 8 år med gradvis økende L-dopa dosering blir
innlagt på nevrologisk avdeling for gjennomgang på grunn av økende problemer med å klare seg
hjemme. Han bruker nå tabletter (L-Dopa 100 mg med decarboxylasehemmer 25 mg) x 7 ganger i
døgnet, med tillegg av en MAO-B hemmer. I avdelingen fremkommer det blant annet at han i
periodene etter medisineringen fungerer veldig bra i ca 1 -2 timer, men så kan han nokså plutselig
stivne helt til slik at han nesten ikke kan røre seg.
Hvilket tiltak vil være naturlig å prøve mot dette problemet?
A
B
CX
D

Unngå proteinrikt måltid før L-dopa-inntak
Gi tabletter med anticholinerge medisiner
Gi dopaminagonist som tablett
Øke doseringen av L-dopa til 150 mg morgen og kveld
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Kvinne, 38 år gammel, har en høy komplett cervikal ryggmargsskade. Etter utskrivelse fra sykehuset
kontakter hun legevakta på grunn av sterk, pulserende hodepine og flushing i ansiktet. Du jobber på
legevakta og mistenker et anfall med autonom dysrefleksi (AD anfall).
Hva innebærer dette anfallet?
A

Det er en ufarlig tilstand som 90% av alle ryggmargsskadde får i løpet av det første året etter
skaden.
B Det er en tilstand som kan ramme alle ryggmargsskadde med skade under nivå Th6.
C Det er en tilstand som fører til plutselig og uforklarlig fall i både systolisk og diastolisk blodtrykk.
D X Det er et ikke viljestyrt sympatisk hyperaktivitetssyndrom som kan gi livstruende
blodtrykksstigning.
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Hva er verdien til det relative effektmålet (relativ risiko) hvis eksponeringen øker risikoen for
sykdommen?
A

0
Når vi deler et høyere tall (risikoen blant de eksponerte) med et lavere tall (risikoen blant de ikkeeksponerte), får vi et tall høyere enn 1.
B 0-1
Når vi deler et høyere tall (risikoen blant de eksponerte) med et lavere tall (risikoen blant de ikkeeksponerte), får vi et tall høyere enn 1.
C 1
Når vi deler et høyere tall (risikoen blant de eksponerte) med et lavere tall (risikoen blant de ikkeeksponerte), får vi et tall høyere enn 1.
D X >1
Når vi deler et høyere tall (risikoen blant de eksponerte) med et lavere tall (risikoen blant de ikkeeksponerte), får vi et tall høyere enn 1.
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En 30 årig mann er henvist til øyepoliklinikken med ensidig rødt og smertefullt øye.
Hvilket av de nedenfor anførte funn peker sterkt i retning av akutt iridocyclitt hos pasienten?

A
BX
C
D

Smertene forsvinner øyeblikkelig med en dråpe lokalanestetikum i conjunctivalsekken
Miose
Mydriase
Intraokulært trykk på 40 mm Hg, normalt 10-22mm Hg
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En 31 år gammel mann har gjennom den siste tiden fått betydelig tungpust. Du finner svekket
respirasjonslyd på høyre lunges bakflate. Emfysem er lite sannsynlig, og differensialdiagnostisk er
pneumothorax og pleuravæske mulig. Du har ikke tilgang på rtg thorax. På bakgrunn av videre klinisk
lungeundersøkelse konkluderer du med at dette dreier seg om pneumothorax.
Hvilket annet klinisk lungefunn har mest sannsynlig gitt deg mistanke om dette?
A
B
CX
D

Perkusjonsdempning på affisert side.
Blåstliknende respirasjonslyd over området for lekkasjen.
Hypersonor perkusjonslyd på affisert side.
Interkostale inndragninger på affisert side.
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En 39år gammel kvinne med mangeårige hodepineplager oppsøker deg som primærlege. Hun er
ellers stort sett frisk. Hun har ført hodepinedagbok og du ser at hun har hatt hodepine henholdsvis 17,
21 og 22 dager per måned de siste 3 måneder. Vanligvis klarer hun å være på jobb, men i det siste
synes hun anfallsmedisinene (sumatriptan 50 mg tabletter) virker dårligere, og hun har 7-8 dager i
løpet av de samme 3 månedene måttet være borte fra jobben på grunn av hodepinen. Hun er da
veldig kvalm, har dunkende smerte i hele hodet som varer det meste av dagen, hun vil helst ligge og
hun blir verre bare hun må opp av senga. De øvrige dagene har hun mildere mer pressende hodepine.
De fleste dagene tar hun paracet eller ibuprofen for disse smertene, og hun klarer da å fungere.
Hva er det viktigst å prøve nå?
A
BX
C
D

Bruke kvalmestillende medikament (metoklopramid) sammen med anfallsmedisin
Avvenning fra anfallsmedisiner kombinert med forebyggende medisin
Sumatriptan som nesespray eller injeksjon
Beta-blokker som forebyggende
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På en geriatrisk avdeling blir flere pasienter og pleiepersonell rammet av gastroenteritt.
Hvilken type virus er mest sannsynlig årsak til utbruddet?
A

Sapovirus
Sapovirus har mange likhetstrekk med norovirus, men forekommer ikke så hyppig.
B Adenovirus
Adenovirus gir sjelden utbrudd av gastroenteritter og forekommer hyppigst hos barn.
C X Norovirus
Norovirus er klart hyppigste årsak til utbrudd av virale gastroenteritter.
D Rotavirus
Rotavirus rammer først og fremst småbarn.
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Hva er typisk funn på røntgen oversikt abdomen av en pasient med mekanisk tynntarmsileus?
A
BX
C
D

Spredte væskespeil i tynntarm og luft under høyre diafragma på stående bilde.
Luftfylt dilatert tynntarm med væskespeil i ulike nivåer og lite innhold/luft i colon
Tynntarm med små væskespeil og luft i en litt vid colon med "thumb-printing"
Luftfylt dilatert tynntarm og colon med lange væskespeil
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Hva er diagnosen?
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AX
B
C
D

Tykktarm med tubulært adenom
Tykktarm med juvenil polypp
Tykktarm med hyperplastisk polypp
Tykktarm med tubelovilløst adenom
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Hvilken nervebane fra balanseorganet formidler signaler som gir kvalme og brekninger?
A

Den vestibulo-spinale refleksbuen.
Denne har betydning for balansen
B X Den vestibulo-autonome refleksbuen.
C Den vestibulo-okulære refleksbuen.
Denne har betydning for nystagmus
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En 55 år gammel kvinne har fått påvist en svulst midt i tynntarmen. Svulsten er såpass stor at den gir
passasjehinder. Det er ikke påvist metastaser. Hun har tidligere vært frisk og bruker ingen
medikamenter. Blodprøvene er normale.
Hva er den mest aktuelle behandlingen for denne kvinnen?
A

Preoperativ strålebehandling + kirurgi + postoperativ kjemoterapi
Strålebehandling benyttes ikke ved cancer i tynntarm
B Preoperativ strålebehandling og kjemoterapi + kirurgi
Strålebehandling benyttes ikke ved tynntarmscancer
C X Kirurgi alene
D Preoperativ kjemoterapi + kirurgi
Preoperativ kjemoterapi er ikke standard ved tynntarmscancer
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Hvorfor mener mange at man heller bør måle tåtrykk framfor ankeltrykk hos diabetikere?
A

Det er lettere å finne puls med vanlig dopplerapparat på tærne i forhold til ankelen
Vanlig dopplerapparat kan ikke brukes
B Nevropati hos diabetikere endrer pulsforholdene i fot og ankel
C Tåtrykksmåling krever bare en liten mansjett og enkelt dopplerapparat
Pulssignalene må fanges opp med laserdoppler e.l. og spesialutstyr er nødvendig
D X Ankeltrykksmåling er upålitelig på gunn av stive årer i ankelnivå
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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 regelmessig SaO2: 73% uten oksygentilførsel Temp: 37,2 grader C. Ved
auskultasjon er det knatrelyder over alle lungeflater. Du hører ingen sikker bilyd over hjertet.
Bakvakten er opptatt med en dårlig pasient på sengepost.
Hva gjør du?
A

Mistenker at dette er en KOLS-forverring og forsøker forstøverbehandling med Atrovent og
Ventoline i påvente av røntgen thorax.
Hun har aldri røykt og det foreligger ikke andre opplysninger som gir mistanke om at hun har
KOLS. Behandling med Ventoline (betaagonist) vil kunne øke hjertets oksygenbehov og dermed
forverre situasjonen.
B Mistenker at dette er alvorlig pneumoni og starter umiddelbart med antibiotikum i påvente av rtg.
thorax.
Hun er afebril, som gjør pneumoni mindre sannsynlig. Pasienter med alvorlig pneumoni behøver
ikke alltid ha feber. Hos en slik pasient vil man ha mer diagnostikk, hovedsakelig rtg. thorax, for å
sikre diagnosen før antibiotika startes.
C X Mistenker at dette er akutt hjertesvikt med lungeødem. Forsøker behandling med sittende leie og
administrasjon av morfin, loop-diuretikum, nitroglycerin, oksygen og CPAP i påvente av røntgen
thorax.
Pasienten har uttalt dyspne med betydelig redusert oksygensaturasjon, hypertensjon og knatring
over begge lunger. Dette er typiske funn ved akutt hjertesvikt med hypertensivt lungeødem. Hun
har klassiske risikofaktorer for akutt hypertensiv hjertesvikt (alder, kvinne, diabetes, hypertensjon).
Ved mistanke om akutt lungeødem hos en medtatt pasient er rask behandling nødvendig. Det
viktigste behandlingsprinsippet er reduksjon av preload og afterload. Denne behandlingen
tolereres som regel godt hos pasienter med lungeødem og hypertensjon, og gir ofte svært rask
bedring av symptomene.
D Venter med å starte behandling til etter røntgen thorax er gjort.
Pasienten har uttalte symptomer og alvorlige funn, som gjør det nødvendig med umiddelbare
tiltak. Ut fra de oppgitte opplysningene er akutt hjertesvikt svært sannsynlig, og det er relativt lav
risiko med behandlingsforsøk.
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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). Det er ingen
hørselssymptomer og ingen andre nevrologiske funn.
Hvilken form for perifer vertigo foreligger sannsynligvis her?
A

Det foreligger vestibulærnevritt på venstre side
Kanalparese hø side og patologisk impuls test mot samme side
B Det foreligger krystallsyke (BPPV) venstre side
Denne gir ikke patologisk impuls test
C X Det foreligger vestibulærnevritt på høyre side
Kanalparese hø side samt positiv impuls test mot syk side
D Det foreligger krystallsyke (BPPV) høyre side
Denne gir ikke patologisk impuls test
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Selv om kikhoste kan ha typisk klinikk vil mange tilfeller være atypiske og derfor ikke mulig å
diagnostisere kun basert på klinisk presentasjon.
Hvilken mikrobiologisk metodikk gir høyest sensitivitet og spesifisitet for påvisning av denne
sykdommen?
A

Påvisning av Bordetella pertussis antigener i urin.
Denne type metodikk er ikke tilgjengelig for diagnostikk av kikhoste.
B Påvisning av Bordetella pertussis antistoffer i blod.
Lav sensitivitet i tidlig sykdomsfase, og lav spesifisitet særlig i en vaksinert befolkning.
C Dyrkning av Bordetella pertussis i halsprøve.
Lavere sensitivitet, men høy spesifisitet.
D X PCR-påvisning av Bordetella pertussis i nasofarynsprøve.
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En kvinnelig pasient på 45 år kommer til legekontoret og klager over smerter i venstre skulder og arm
med parestesier i radiale del av hånden og nedsatt kraft for fleksjon i venstre albue. Hun klarer ikke å
løfte bæreposene med venstre hånd. Hun sitter med nakken fremoverbøyd og klarer ikke å ekstendere
i nakken pga smerter. Ved undersøkelse finner du nedsatt kraft (grad 4) for albuefleksjon venstre side
og redusert biceps og brachioradialis refleks venstre side.
Hva tror du er mest sannsynlige diagnose?
A

Nakkesmerter med refererte smerter til venstre skulder og arm
De nevrologiske utfallene tyder på en nerverotaffeksjon
B Perifer nerveaffeksjon i venstre arm
Forklarer ikke pasientens nakkesmerter med problemer med ekstensjon
C Impingement syndrom venstre skulder
Lite sannsynlig at det gir de aktuelle nevrologiske utfall
D X Cervikal nerverotaffeksjon (radikulopati) med affeksjon av venstre C6 rot
Pasientens nakkesmerter med problemer med ekstensjon og utstrålende smerter med parestesier
i radiale del av hånden sammen med kraftnedsettelse for fleksjon i venstre albue tyder på cervikal
nerverotaffeksjon, og affeksjon avC6 roten passer best med de nevrologiske utfallene.
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EVAR er et begrep innen karintervensjon.
Hva står forkortelsen for?
A X EndoVascular Aortic Repair
B
External Variation in Applied Risk
C
EndoVenous Aortic Repair
D
Endoluminal Venous or Arterial Radiation
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En 65 år gammel kvinne har fått påvsit cancer ventriculi. Tidligere har hun hatt dyspeptiske plager og
har fått påvist helicobacter pylori infeksjon. Hun fikk behandling for denne, men behandlingen måtte
avbrytes pga. bivirkninger. For øvrig har hun vært frisk. Ved innleggelsen er alle blodprøver normale.
Ved utredningen er det ikke påvist tegn til metastaser, og selve svulsten vokser ikke gjennom
ventrikkelveggen.
Hvilken type behandling er mest aktuell for henne?
A X Preoperativ kjemoterapi + kirurgi + postoperativ kjemoterapi
Dette er standard behandling
B Preoperativ kjemoterapi + kirurgi + postoperativ stråling
Stråling er ikke standard ved ventrikkelcancer
C Kirurgi alene
Det er nå standard å gi kjemoterapi før og etter operasjonen så lenge hun ikke har nedsatt
nyrefunksjon, og hun hadde normale laboratorieverdier.
D Preoperativ stråling + kirurgi + postoperativ kjemoterapi
Stråling er ikke standard behandling ved ventrikkelcancer
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Du er fersk LIS lege ved Kirurgisk avdeling. På visitten skal du vurdere en 45 år gammel tidligere frisk
kvinne som var lagt inn to dager tidligere etter 2-3 timers sykehistorie med akutte sterke magesmerter
hovedsakelig lokalisert under høyre costalbue. Hun hadde ikke hatt lignede symptomer tidligere.
Ultralyd-undersøkelse av abdomen ved innleggelse viste stein i galleblæren, men ikke tegn til
kolecystitt. Blodprøver viser følgende dagen etter innkomst :
Blodprøve

Hb

CRP

Normalomr- 13.4-17.0g/ 0-5mg/L
åde
L

Bilirubin

ALP

ALAT

PtINR

Amylase

5-25µmol

35-105U/L

10-70U/L

0.9-1.2
(ratio)

25-120U/L

Målt hos
13.9 g/L
<5 mg/L
35 µmol
450 U/L
180 U/L
1.0
40 U/L
pasient
Blodprøvene er nå 2 dager etter innkomst nesten normaliserte. Hun er nå blitt symptomfri.
Hva velger du som neste steg i den videre utredning, behandling eller kontroll?
A

Skriver ut pasienten og setter pasienten på venteliste for laparoskopisk kolecystektomi om noen
måneder.
Pasienten har, slik man må oppfatte det, hatt første gangs gallesteinsanfall og indikasjonen for
operasjon er ikke avklart.
B Skriver ut pasienten og ber pasienten ta kontakt med sin fastlege dersom hun igjen skulle få
lignende symptomer som de hun hadde før innleggelsen.
Pasienten har forandring i blodprøver som kan indikere stein i dype galleveier (duktus koledochus
eller duktus hepatikus) og dette må avklares.
C
Bestiller ERCP undersøkelse.
ERCP er en invasiv undersøkelse med en viss komplikasjonsrisiko, og selv om denne
undersøkelsen kan kombineres med behandling bør det avklares med MRCP om det er stein i
dype galleveier før det gjøres ERCP med papillotomi og steinekstraksjon.
D X Bestiller MRCP undersøkelse.
Det er på bakgrunn av blodprøver indikasjon på stein i dype galleveier og MRCP er en noninvasisv undersøkelse som i dag er førstevalg i denne situasjonen.
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Inhalsjon av beta-2-agonister brukes ofte av KOLS-pasienter.
Hva er den viktigste årsaken til at inhalasjonen får pasienten til å puste lettere?
A
BX
C
D

Demper inflammasjonen i bronkialslimhinnen
Relakserer glatt muskulatur
Påvirker parasympatikus
Virker slimløsende
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En 48 år gammel kvinne blir innlagt nevrologisk avdeling med et generalisert tonisk-klonisk
krampeanfall. Dette var innledet av at hun så for seg et bilde av en kvinne i høyre synsfelt samtidig
som det utviklet seg en sterk dejavu-opplevelse. Den innledende følelsen hadde hun av og til opplevd
tidligere. MR viser en forandring som ved et lavgradig gliom.
Hvor tror du den er lokalisert?
A
B
C
D
EX

Lateralt frontalt til venstre
Parietalt til venstre
Chiasma opticum (hypofyse)
Frontobasalt
Temporo-occipitalt til venstre
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Normal blærefylning og blæretømming forutsetter normalt fungerende nervesystem (CNS + PNS) og
normale anatomiske strukturer i øvre og nedre urinveier. En ryggmargsskade vil påvirke blærens
lagrings- og/eller tømmefunksjon. Det kommer inn en mann, 35 år, i traumemottaket med traumatisk
ryggmargsskade i cervikalt nivå.
Hvordan vil du som lege håndtere blæretømming hos pasienten?
A X I "spinal sjokkfase" starter du med et permanent kateter, deretter overgang til steril/ren
intermitterende kateterisering.
B Pasienten utnytter blærerefleksen og du anbefaler "blære-banking" som tømmingsregime.
C Du forventer nevrologisk bedring og avventer derfor igangsettelse av tiltak for blærehåndtering.
D Pasienten har en meget kompleks tilstand som er varig. Derfor håndterer du urinveier med
anleggelse av en "bricker-blære".
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En 72 år gammel mann har fått utført MR-undersøkelse av lumbosacralcolumna p.g.a. langvarige
ryggsmerter. Han har ikke hatt utstrålende smerter i bena eller symptomer på spinal stenose. I svaret
på MR-undersøkelsen er det beskrevet degenerative forandringer i lumbalryggen og spinal stenose i
nivået L4/L5.
Hvilken informasjon vil du gi til pasienten?
A X Informere pasienten om at det ikke er behov for spesielle tiltak så lenge han ikke har symptomer
på spinal stenose
B Råde pasienten til å være forsiktig med ryggen og belaste den minst mulig for å unngå økende
symptomer
C Anbefale operasjon i løpet av 1-2 uker da tilstanden kan føre til lammelser i bena i løpet av kort tid
D Anbefale regelmessige kontroller med MR-undersøkelse med noen måneders mellomrom for å
følge med om tilstanden forverrer seg
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Hvilket forhold er viktigst for nervesystemets sårbarhet ved ytre påvirkninger?
A
B
C
DX

At cellene i nervesystemet ikke er regenererende
At blod-hjernebarrieren ikke er fullstendig tett
At nervesystemet utvikles tidlig i livet
At nervesystemet har et høyt energibehov
0000155643ef05787e

-24-

80
Frode (41 år) kommer til deg som fastlege med smerter i rygg og ben.Smertene har vedvart i ca 7
uker, men har variert mye. Han har ofte fått mer smerter etter vanlig aktivitet, og enkelte stillinger er
spesielt smertefulle. Han har blitt veldig passiv på grunn av smertene. De siste 4 ukene har smertene
vært intense, og smertene i benet har vært de verste. Han beskriver utstråling til venstre ben og
parestesier som går ut mot stortåa på venstre side. Ved undersøkelse finner du lett nedsatt sensibilitet
over stortåa på venstre side, men normale kraftprestasjoner og normale reflekser. Lasegue er positiv
ved 45 grader med utstråling nedenfor ankelen. Han angir normal allmenntilstand. På direkte spørsmål
om vannlating sier han at han muligens har litt hyppigere vannlating enn tidligere, men opplever
normal kontroll over blæretømminga og mener han får tømt blæra helt. Pasienten spør om han bør
undersøkes med MR.
Hvordan bør du helst håndtere pasienten videre med den mest riktige begrunnelsen for ditt
valg?
A

Han bør innlegges som øyeblikkelig hjelp med mistanke om cauda equina syndrom
Det framkommer ikke opplysninger om urinretensjon (muligens hyppigere vannlating er noe
mange pasienter angir) eller lekkasje. Heller ingen opplysninger om ridebukseanestesi.
B Han bør innlegges som øyeblikkelig hjelp siden det er røde flagg i sykehistorien.
Ingen sikre røde flagg i sykehistorien
C X Henvise til MR-undersøkelse siden det er funn som gir mistanke om nerverotaffeksjon og dette
har vedvart i flere uker.
Utstråling til stortå og nedsatt sensibilitet kan være symptomer på nerverotaffeksjon
D Henvise til MR siden han har hatt langvarige smerter over 4 uker
Langvarige smerter er ingen absolutt indikasjon for MR, og man definerer smertene som
langvarige tidligst etter 8 uker.
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Siden år 2000 har antall sykehusopphold med diagnosen hjerteinfarkt vært økende fra vel 11000 i
2000 til vel 19000 i 2007.
Hva er hovedårsaken til denne økningen?
A

Det er på grunn av reduksjon i fysisk aktivitet i befolkningen
Det er litt ulike tall for hvor mye folk generelt er I fysisk aktivitet I Norge. Noen oversikter anger en
liten økning i gjennomsnittet I denne perioden. Likevel kan det være at en stor del av befolkningen
har redusert sin fysiske aktivitet, men for øyeblikket finnes det ikke data som støtter denne
hypotesen.
B Det er på grunn av økende forekomst av fedme i befolkningen
Selv om forekomsten av fedme I Norge er sterkt økende, er dødeligheten av hjerteinfarkt altså
fallende, noe som ikke passer med en slik sterk økning. Fedme er derfor lite sannsynlig noen
sterk årsak til denne økningen.
C Det er på grunn av økende alder i befolkningen
Siden 2000 har levealderen I Norge økt med ca. 2 år for men og 1,5 år for kvinner. Selv om
forekomst av hjerteinfarkt øker med alderen, er dette ikke nok til å forklare en så stor økning, og
spesielt ikke sett I sammenheng med redusert dødelighet, i og med at også dødeligheten av
infarkt øker med alderen.
D X Det er på grunn av endring i infarktdiagnostikken
Fra 2000 ble Troponin innført som infarktdiagnostikk over hele landet, og denne prøven er langt
mer sensitiv enn de biokjemiske parameter som ble brukt før. Så hovedårsaken til økningen er at
diagnostikken er blitt mer sensitiv, og at flere dermed får diagnosen. I tillegg har selve
infarktdefinisjonen gjennomgått en revisjon i samme periode, slik at dette også kan bidra til litt av
økningen
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På en ROC-kurve vises sensitivitet på y-aksen og 1-spesifisitet på x-aksen for ulike
beslutningsgrenser.
Hva uttrykker 1-spesifisitet?
A
BX
C
D

Andelen sanne negative
Falsk positiv fraksjon
Andelen sanne positive
Prevalens (pre-test sannsynlighet)
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Rivaroksaban brukes i økende grad i behandling av bl.a. atrieflimmer.
Hvilke koagulasjonsfaktorer påvirkes av dette legemidlet?
A
BX
C
D
E

Faktor V
Faktor X
Faktor VII
Faktor III
Faktor II
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En 60 år gammel mann blir innlagt lungeavdelingen St.Olavs Hospital der rtg. thorax viser pneumoni,
og rikelig med pleuravæske høyre side. CRP er > 200 (normalt<5). Det blir startet opp med
bredspektret antibiotika i form av Cefotaxim (Claforan) 2g x 3 i.v. som han står på i 5 døgn uten
bedring klinisk eller røntgenologisk. CRP fortsatt> 200.
Hvilke av følgende utrednings- og terapiforslag mener du er mest korrekt hos denne pasienten?
A
B

Bytte til et annet antibiotikum, og se det an noen dager.
Gjøre diagnostisk pleuratapping, og fortsette med Claforan til dyrkningssvaret av pleuravæsken er
klart
C X Legge inn et pleuradren på høyre side, sende pleuravæsken til dyrkning og fortsette med
bredspektret antibiotikabehandling
D Seponere all antibiotikabehandling i et døgn og deretter gjøre infeksjons BAL (Bronkialskylling)
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Du reiser på studietur til Egypt. Noen få timer etter ankomst spiser du kyllingsmørbrød på en
restaurant. 4 timer senere får du magesmerter, diare og oppkast.
Hva er den sannsynlige årsaken til dine symptomer?
A
BX
C
D

Gastroenteritt med Salmonella enteritidis som svært ofte finnes i kyllingkjøtt
Matforgiftning med Staphylococcus aureus toxin
Tyfoidfeber med symptomer på sepsis
Kolera fra infisert drikkevann
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Som turnuslege i allmennpraksis møter du en 75 år gammel mann. Han har søkt lege pga. dyspné og
følelse av utmattelse ved tyngre fysisk aktivitet. I hvile og ved lett fysisk aktivitet har han ingen plager.
Han har aldri røkt. Han har opplevd å våkne med pustebesvær sent på natten. Han har tørrhoste.
Bortsett fra behandling for hypertensjon gjennom 20 år, har han vært frisk. Ved klinisk undersøkelse
finner du: Blodtrykk 164/92, puls 86 reg. Hjerte: ingen bilyd. Lunger: Fine knatrelyder basalt bilateralt.
Hvilke supplerende undersøkelser ville du rekvirere i første omgang før du evt vurderer
henvisning til andrelinjetjenesten?
A

Hemoglobin, CRP, EKG, spirometri, TSH/FT4, 24-timers ambulatorisk blodtrykksmåling
Unødvendig å ta spirometri før resultatene av de andre undersøkelsene foreligger. Ut fra
anamnestisske opplysninger er det lite som tyder på at pasienten har hypo- eller hypertyreose,
undersøkelsen unødvendig i første omgang. 24-timers ambulatorisk blodtrykksmåling er lite
aktuelt i denne situasjonen selv om han har lett forhøyet blodtrykk.
B Hemoglobin, CRP, spirometri, 24-timers ambulatorisk blodtrykksmåling, rtg. toraks
Hemoglobin for å utelukke anemi, CRP for å utelukke infeksjon er begge relevante. Spirometri
kan vente, han har aldri røkt, og han har få symptomer forenelig med astma eller kols. 24-timers
ambulatorisk blodtrykksmåling er lite aktuelt i denne situasjonen selv om han har lett forhøyet
blodtrykk. Rtg. toraks viser hjertestørrelse og evt. Forkalkninger i klaffer, rtg. av lungene kan
avdekke lungestuvning, lungesykdom og pleuravæske. EKG for å kontrollere rytme, evt.
gjennomgått infarkt og ventrikkelhypertrofi bør tas og mangler her.
C Hemoglobin, CRP, EKG, NT-pro BNP, kreatinin, elektrolytter, rtg. toraks, alfa 1 antitrypsin
NT-pro BNP nyttig undersøkelse, hjertesvikt usannsynlig hvis NT-proBNP <125 pg/ml og styrke
hjertesviktdiagnosen hvis >2000 pg/ml. Kreatinin og elektrolytter viktig for å kontrollere
nyrefunksjon og elektrolyttnivå hos denne pasienten med hypertensjon. Rtg. toraks viser
hjertestørrelse og evt. Forkalkninger i klaffer, rtg. av lungene kan avdekke lungestuvning,
lungesykdom og pleuravæske, men alfa 1 antitrypsin ikke er indisert hos denne pasienten som
ikke har symptomer på kols.
D X Hemoglobin, CRP, blodglukose, HbA1c, EKG, NT-pro BNP, kreatinin, elektrolytter, rtg. toraks
Hemoglobin for å utelukke anemi, CRP for å utelukke infeksjon, blodglukose for evt valg av
diuretikum, EKG for å kontrollere rytme, evt. gjennomgått infarkt og ventrikkelhypertrofi NT-pro
BNP nyttig undersøkelse, hjertesvikt usannsynlig hvis NT-proBNP <125 pg/ml og styrke
hjertesviktdiagnosen hvis >2000 pg/ml. Kreatinin og elektrolytter viktig for å kontrollere
nyrefunksjon og elektrolyttnivå hos denne pasienten med hypertensjon. Rtg. toraks viser
hjertestørrelse og evt. forkalkninger i klaffer, rtg. av lungene kan avdekke lungestuvning,
lungesykdom og pleuravæske. Denne kombinasjonen vil gi mest informasjon med tanke på å
stille diagnosen og bør tas før henvisning til ultralyd av hjertet.
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En 85 år gammel mann utredes for kognitiv svikt. Han har syv års skolegang, har siden jobbet som
skogsarbeider og veiarbeider. De siste 3-4 mnd har familien lagt merke til at han har blitt glemsk og
leter mer etter ord. Du gjør MMS der han får 24/30 p, han mister 1p på korttidshukommelse, 4 p på
regneoppgave og 1p på figurkopiering. Du har inntrykk av at han lett mister motet, han klager over at
regning alltid har vært vanskelig for ham.
Hvilket utsagn om pasienten er mest korrekt?
A

Hos denne pasienten er tidskriteriet oppfylt.
Galt. Tilstanden må ha en varighet på 6 måneder.
B X Utfra det du vet om pasienten kan du ikke uttale deg om alvorlighetsgrad av en eventuell demens.
Riktig. En pasient oppfyller demenskriteriene først når svikten virker inn på evnen til å klare seg,
og dette fremkommer ikke av oppgaveteksten. Ved mild demens påvgirkes pasientens håndtering
av daglige gjøremål, ved moderat demens må pasienten ha hjelp fra andre til å klare seg, mens
en alvorlig dement pasient trenger kontinuerlig tilsyn og pleie.
C Oppførselen hans under testingen tilsier at depresjon er mest sannsynlige diagnose og at
demens nærmest kan utelukkes.
Galt. Svikt av emosjonell kontroll, av motivasjon/initiativ eller endret sosial atferd må være tilstede
for at demenskriteriene er oppfylt. Oppgitthet/resignasjon kan vekke mistanke om depresjon, men
utelukker på ingen måte demens.
D Pasientens utdanning og arbeidserfaring har ingen betydning for resultatet på regneoppgaven
Galt. Utdanning og arbeidserfaring generelt kan ha stor betydning for resultatet av kognitive
tester. Det er godt mulig at denne pasienten aldri har mestret selv enkle regneoppgaver.
0000155643ef05787e

-27-

88
En 65 år gammel kvinne har anemi, og du vil vite om hun har hemolyse.
Hvilken blodprøve er mest spesifikk for å avgjøre dette?
A X Haptoglobin
Null i haptoglobin er spesifikt for hemolyse
B Direkte antiglobulinreaksjon (DAT, Coombs' test)
Viser tilstedværelse av antistoff eller komplement på erytrocytten, men ikke om den hemolyserer.
C Laktat dehydrogenase (LD)
Forhøyet ved celledestruksjon av alle typer celler, lite spesifikk for hemolyse
D Retikulocytter
Beskriver beinmargens kompensasjon men ikke hemolysen
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Mann (45 år) har fallt og kommer med ambulanse til akuttmottak der du er turnuslege. Glasgow Coma
Scale-skår er 9, og du henviser til CT caput.
Hva viser CT bildet?

A
B
C
DX

Kronisk epiduralhematom
Akutt subduralhematom
Subdural abscess
Akutt epiduralhematom
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Immunhistokjemi er viktig i den histopatologiske diagnostikken for å karakterisere ulike celletyper.
Hvilket av følgende antistoffer brukes som markør for å identifisere nevroendokrine celler bl.a. i
tarmslimhinnen?
A

Cytokeratin
Cytokeratin er en markør for epitel.
B Ki-67/MIB-1
Ki-67/MIB-1 er en proliferasjonsmarkør.
C X Kromogranin
D CD20
CD20 er markør for B-lymfocytter.
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En 60 år gammel kvinne har vært til utredning for mulig lungebetennelse. Kvinnen har aldri røykt. Rtg
thorax viste en fortetning perifert i venstre lunge. Det ble tatt biopsi av denne fortetningen og hun ble
senere operert.
Bildet viser et histologisk snitt av lesjonen, 200 x forstørrelse.
Hva er den mest sannsynlige diagnosen?

A
BX
C
D

Plateepitelkarsinom
Adenokarsinom
Bronkopneumoni
Småcellet lungekarsinom
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Hvilken virkning er IKKE innenfor definisjonen av morfins virkningsspektrum?
A

smertelindring
morfins hovedvirkning
B respirasjonsdepresjon
Den alvorligste virkningen av morfin i både normalbefolkning og blant rusbrukere
C avhengighetsutvikling
samfunnsmessig av stor betydning, kfr rusbruk og overdoseepidemien
D X vasodilatasjon
morfin kan gi vasodialtasjon, men det en effekt som kun er klinisk relevant ved hypovolemi. Inngår
ikke blant hovedvirkningene
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Hva er dimensjonen til en insidensandel (risiko eller risk)?
A X Den er dimensjonsløs
Insidensandel, som enhver annen andel, har ingen dimensjon.
B Persontid
Insidensandel, som enhver annen andel, har ingen dimensjon.
C Persontid2
: Insidensandel, som enhver annen andel, har ingen dimensjon.
D 1/persontid
Insidensandel, som enhver annen andel, har ingen dimensjon.
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Det er kjent at den tilskrivbare risikoen for arbeidsmiljøpåvirkninger i forhold til hyppigheten av
lungekreft hos menn i et industrisamfunn er ca 20 %.
Hvilken påvirkning er kjent for å kunne forårsake lungekreft?
A
BX
C
D

Benzen
Polysykliske aromatiske hydrokarboner
Formaldehyd
Trikloretylen
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Mange pasienter med kroniske inflammasjonstilstander har anemi grunnet høyt hepcidinnivå.
Hvorfor er denne anemien ofte mikrocytær med likhetspunkter til jernmangel?
A Ferroportinmediert jerneksport fra erytroide forstadier i marg oppreguleres av økt hepcidin
B Det økte hepcidinnivået fører til nedsatt jernabsorpsjon i tarm
C X Jern er vanskelig tilgjengelig for erytropoiesen pga nedregulert jerneksport fra lagringsceller
(makrofager og leverceller) som følge av økt hepcidinnivå
D Hemoglobinsyntesen hemmes av hepcidininduserte jernregulerende proteiner (IRP) som
inaktiverer m-RNA for hemoglobin
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Kvinne 24 år oppsøker deg på fastlegekontoret fordi hun siste måned har kjent en kul på halsen. Den
har ikke vokst siden hun oppdaget den nå. Hun har ikke hatt feber. Du undersøker henne og palperer
en uøm lymfeknute på 2x3 cm ve fossa supraclav. Hun tror det er samme sted hun kjente en kul også
ca 6 mnd tilbake men den forsvant nesten helt av seg selv før den nå har vokst igjen. Blodprøver på
legekontoret: SR 34mm/t(referanseverdi 1-28mm/t), CRP 38mg/L(0-5mg/L), Hgb 12.5(11,7-15,3g/dL),
Hvite 10,8 x 109 g/L(3,7-10 x 109 g/L), granulocytter 9,8 x 109g/L(1,8-7,0 x 109g/L), trombocytter 270
(145-390 x 109g/L). Du henviser henne til lokal ØNH poliklinikk for biopsi hvor de gjør en
finnålsaspirasjon og hvor cytologi ikke påviser malignitet.
Hva gjør du videre?
A X Henviser henne tilbake til ØNH til biopsi
B Sier til henne at hun ikke har kreft men ber henne ta kontakt på ny om 3-4 uker hvis kulen ikke er
borte
C Gir henne en antibiotikakur for sikkerhets skyld og ber henne ta kontakt hvis hun ikke blir bedre
Svar B er riktig. Lymfom er en helt sentral differensialdiagnose her og den diagnosen kan verken
stilles eller utelukkes med cytologi. Biopsi er helt nødvendig slik at patologen har material nok til å
vurdere morfologi og arkitektur. I tillegg vil det på materialet bli gjort immunhistokjemi og ofte
tilleggsundersøkelser som for eksempel PCR og FISH.
D Sier til pasienten at hun ikke har kreft
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Kvinne (41 år) har fått nyretransplantat fra sin HLA-identiske søster (43 år).
Trenger hun å bruke immunsupprimerende medikamenter etter å ha mottatt transplantatet?
A
B
CX
D

Nei, fordi søstrene er HLA-identiske og av samme kjønn
Ja, fordi reseptorene på søstrenes lymfocytter vil være ulike
Ja, fordi det er andre genetiske ulikheter mellom søstrene
Nei, fordi søstrenes lymfocytter vil tolerere hverandre
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En ny blodgiver uten risikobakgrunn blir rutinemessig testet for hepatittvirusmarkører og serumet hans
gir et svakt, men reproduserbart utslag i HBsAg testen. Alle andre tester inklusiv hepatitt B PCR er
negative.
Hva er den mest sannsynlige forklaringen til dette funnet?
A X Blodgiveren har nylig fått hepatitt B vaksine.
HBsAg kan påvises i serum i flere uker etter en hepatitt B vaksinasjon. Siden immuniseringen
skjer ved rekombinant HBsAg, kan ingen andre HBV-markører påvises, bortsett fra anti-HBs som
det tar tid å påvise. Dette er ikke en helt uvanlig situasjon i praksis, da en ikke ubetydelig andel av
nye blodgiverne er helsearbeidere som får hepatitt B vaksine.
B Blodgiveren er nylig blitt smittet med hepatitt B virus.
Hvis dette hadde vært en nysmitte, ville også hepatitt B PCR vært positiv.
C Blodgiveren er en asymptomatisk bærer av hepatitt B virus.
Hvis dette var tilfelle ville man forvente å kunne påvise anti-HBc, og sannsynligvis også HBV-DNA
(PCR positiv) og HBeAg eller anti-HBe.
D Blodgiveren har fått immunglobulin for noen uker siden i forbindelse med utenlandsreise.
Immunglobuliner blir testet, og skal ikke inneholde HBsAg.
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En 12 år gammel jente oppsøker legekontoret sammen med sin mor da foreldrene har lagt merke til en
skjevhet i ryggen. Hun har ingen smerter og er ellers frisk. Røntgenundersøkelse har vist en
høyrekonveks thoracal skoliose på 30 grader med toppunkt i Th8.
Hva er den vanligste årsak til skoliose hos en slik pasient?
A
B

Medfødt skoliose, medfødte misdannelser i ryggvirvlene er årsak til skoliosen
Skoliose på grunn av overbelastning av ryggen, feil belastning og tung belastning på ryggen fører
til skolioseutvikling
C Nevromuskulær skoliose, sykdom i nervesystem eller muskler er årsak til skolioseutvikling
D X Idiopatisk skoliose, en kjenner ikke årsaken til skolioseutvikling
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Stein er en 45 år gammel mann og har arbeidet i skiferindustri i 25 år. De siste to årene har han hatt
tørrhoste, pusten er bra og han føler seg frisk. Ved undersøkelse på lungeavdelingen finner man
spredte forandringer i begge lunger både på røntgen og CT av lungene. Normal spirometri og normal
diffusjonskapasitet.
Med bakgrunn i hans yrkeseksponering - hvilken diagnose er mest sannsynlig?
A X Silikose
Sannsynlig, ut fra at arbeid i skiferindustri kan gi kvartseksponering. Typisk for silikose at den
lenge gir lite symptomer, normal spirometri men utbredte røntgenforandringer
B Kronisk obstruktiv lungesykdom
Ikke sannsynlig med normal spirometri
C Sarcoidose
Mulig differensialdiagnose men er ikke en arbeidsrelatert sykdom
D Kullpneumokoniose
Ikke sannsynlig da det ikke er angitt noe om eksponering for kullstøv
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