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1
Jens (10 år) er tidligere frisk, men har nå fått feber og vondt i halsen. Far tar ham med til legen som
synes at Jens er slapp og noe medtatt, men ikke alvorlig syk. Ved klinisk undersøkelse finner han
forstørrede og rødlig injiserte tonsiller.
Hvilke øvrige opplysninger og funn ville tale for at infeksjonen er bakteriell og utløst av Streptococcus
pyogenes?
A
B
C

Høy feber, røde øyne med verk, hoste og generelt forstørrede ømme halsglandler.
Høy feber, gråhvite belegninger på mandlene, forstørrede ømme halsglandler ved kjevevinkelen.
Moderat feber, små punktformede belegninger på mandlene, generelt forstørrede halsglandler.

D

Høy feber, ingen belegninger på mandlene, forstørrede ømme halsglandler ved kjevevinkelen.
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2
Petter er 4 år og har magesmerter og blodtilblandet diare. Han har bare oppholdt seg i Norge.
Hvilken mikrobe er det mest sannsynlig at man kan isolere fra hans avføring?
A
B
C
D
E

Salmonella heidelbergi
Salmonella enteritidis
Enterococcus faecalis
Enterohemorrhagisk E coli
Campylobacter jejuni
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3
Hyppigheten av meningitt hos barn har falt de senere år i en rekke europeiske land. Dette skyldes
ulike forhold.
Hva er den viktigste årsaken?
A
B
C
D

Innføring av konjugerte vaksiner mot meningokker og pneumokokker i de nasjonale
vaksinasjonsprogram
Innføring av konjugerte vaksiner mot Hemophilus influensa og meningokokker i de nasjonale
vaksinasjonsprogram
Innføring av konjugerte vaksiner mot pneumokokker og Hemophilus influensa i de nasjonale
vaksinasjonsprogram
Færre pneumokokker (ukjent årsak), og innføring av vaksine mot meningokokker i de nasjonale
vaksinasjonsprogram
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Hvilket av tiltakene under vil være mest effektivt for å redusere forekomsten av mental retardasjon?
A
B
C
D
E

Unngå for tidlige (premature) fødsler
Sørge for at enda flere barn blir vaksinerte etter oppsatt skjema
Forbedre diagnostikken og behandlingen av hjernehinnebetennelse hos barn
Unngå alkoholdrikking blant gravide kvinner
Tilby tidlig ultralyd i svangerskapet til alle for å avdekke kromosomavvik
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En gutt på 1 år (anslått vekt 10 kg) innlegges med mistanke om akutt gastroenteritt. Ved undersøkelse
sutrer han litt, men virker ellers temmelig apatisk. Etter ytterligere klinisk undersøkelse vurderer du
gutten til å være alvorlig dehydrert.
Hva er riktig primærbehandling?
A
B
C
D
E

Loperamid per os for å redusere diare hyppigheten og volumet av diareene
NaCl 0.9 % i.v. 200 ml bolus i løpet av 10-20 min og god overvåking
Glukose 5 % tilsatt NaCl 40 mmol/l og KCl 20 mmol/l i.v. 42 ml/t inntil diurese
Oksygen 0.5 l/min på nesekateter og god overvåking av gutten
NaCl 2.5 % i.v. 50 ml bolus i løpet av 10 min og god overvåking
00001568e5eca9895a

-1-

6
Hvilket av disse utsagnene er korrekt når det gjelder feberkramper?
A
B
C
D
E

Feberkramper sees sjelden hos barn mellom 12 og 18 måneder
De fleste barna med feberkramper har kun ett anfall
Alvorlige infeksjoner må alltid utelukkes ved feberkramper da de ofte er årsak til krampene
Feberkramper skjer som oftest på vedvarende høy temperatur
Feberkramper rammer ca 10 % av alle barn
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Foreldrene kommer til fastlegen med Lotta, 5 år, etter at hun har blitt mer og mer passiv og ute av form
den siste måneden. Spesielt har det vært vanskelig å få henne i gang om morgenen. For 3 uker siden
begynte hun å halte, og de siste ukene har hun vegret seg og klaget over vondt når foreldrene hjelper
henne med påkledning om morgenen. Fastlege finner at begge knær og ankler virker hovne og varme,
venstre albue mangler 10 grader på full strekk, og jenta har innskrenket bevegelse i nakken.
Hva bør legen gjøre?
A
B
C
D
E

Ta Hb, hvite, trc, CRP og SR og lage en skriftlig henvisning til nærmeste barneavdeling
Ta Hb, hvite, trc, CRP og SR og sette henne på ibuprofen (NSAID) i 1-3 måneder for å vurdere
behandlingsrespons
Ta CRP, urin og halsbakteriologi og sende henne som øyeblikkelig hjelp til nærmeste
barneavdeling
Ta Hb, trc, CRP, SR og Revmatoid faktor (RF) og lage en skriftlig henvisning til nærmeste
revmatologiske avdeling
Ta CRP, rekvirere rtg knær og albue og lage en skriftlig henvisning til nærmeste barneortopediske
avdeling
00001568e5eca9895a

8
Mari er henvist fra helsestasjonen til fastlegen pga at veksten har falt av fra 50 percentilen ved 4 års
alder til 10 percentilen ved 6 års alder. Hun har tidligere vært plaget med forstoppelse og har nå en del
plager med magesmerter. Mors høyde er 167 cm og fars høyde er 180 cm.
Hvilken vurdering av dette vekstmønsteret er mest korrekt?
A
B
C
D

Jentas aktuelle høyde ligger innenfor midtforeldrehøydens normalvariasjon og skal ikke utredes.
Det er normalt at tilveksten varierer noe fra år til år, og jentas høyde bør derfor kontrolleres årlig.
Vekstmønsteret er patologisk og må utredes med tanke på tilgrunnliggende kronisk sykdom.
Klassisk veksthormonsvikt vil kunne gi et vekstmønster som dette, og jenta bør derfor utredes
mtp dette.
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Ei 2,5 år gammel jente fra et ikke-europeisk land kommer til fastlegen til kontroll. Hun er blek, men i
god almenntilstand. Ved undersøkelse er lever og milt ikke sikkert forstørret. Pga
kommunikasjonsproblemer er fargen på urinen ukjent. Fastlegen tar følgende blodprøver:
Prøve

Verdi

Ref. område

Hb

6,7 g/dl

10,5-13,5 g/dl

MCV

50 FL

75-87 FL

MCH

13,8 PG

23,9-34,1 PG

Tot. retikulocytter

0,07 10*12/L

0,02-0,09 10*12/L

Tot. leukocytter

17,3 10*9/L

4,0-14,0 10*9/L

Nøytrofile gran.

59%

31-60%

Trombocytter

717 10*9/L

145-390 10*9/L

Ferritin

2 MIKROG/L

10-167 MIKROG/L

LD

245 U/L

230-590 U/L
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Hva er den mest sannsynlige diagnosen?
A
B
C
D

G6PD-mangel (Glucose-6-phosphate dehydrogenase - mangel)
Thalassemi
Leukemi
Jernmangelanemi
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Petter (3år) har hatt mange luftveisinfeksjoner etter første leveår. Han har hatt mellomørebetennelse
flere ganger, lungebetennelse 3 ganger og bihulebetennelse 2 ganger. Han har tålt de vanlige
vaksinasjoner, og han var ikke spesielt syk av vannkopper. Han har alltid hatt små tonsiller. Han legges
nå inn på sykehuset etter 1 døgns sykehistorie med høy feber, hoste, brystsmerter og tungpust. CRP
281 (ref < 5 mg/L ), hvite 26.1 x 109/L (ref 4.0 – 14.0 x 109/L). På røntgen thorax ses et infiltrat basalt i
høyre lunge. Han kommer seg etterhvert, men han trenger tre ukers intravenøs antibiotika før han er
klar til å reise hjem. Det gjøres utredning av Petters immunstatus ved en poliklinisk kontroll 6 uker
senere:
Leukocytter12.5 x 109 per liter(4.0-14.0 x 109/L)
Hgb12.5 g/l(10.5-13.5 g/dL)
Neutrofile65%(31-60%)
Lymfocytter 25%(37-57%)
Monocytter 6%(0-6%)
IgG0.3 g/L(6.1-14.9 g/L)
IgA0.1 g/L(0.2-2.9 g/L)
IgM0.3 g/L(0.4-2.1 g/L)
Røntgen thorax: Klare lunger, men mistanke om bronkiektasier i høyre lunges underlapp, normal
bredde av mediastinum.
Det ble også utført en analyse av lymfocyttkonsentrasjoner.
Hva tror du lymfocyttanalysen viste?
A
B
C
D

Lave B-lymfocytter, lave CD4+ lymfocytter, lave CD8+ lymfocytter
Normale B-lymfocytter, lave CD4+ lymfocytter, lave CD8+ lymfocytter
Lave B-lymfocytter, normale CD4+ lymfocytter, normale CD8+ lymfocytter
Normale B-lymfocytter, normale CD4+ lymfocytter, normale CD8+ lymfocytter
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Marit er 29 år, gravida 3 para 2. Ved de to tidligere fødslene ble hun begge ganger forløst med
keisersnitt før termin, i første svangerskap på grunn av HELLP-syndrom og i annet svangerskap på
grunn av intrauterin vekstretardasjon. Hun er nå 29 uker gravid. Mannen hennes ringer en natt til
legevakta og sier at Marit brått har fått kraftige smerter i magen, hun er blek, klam og kaldsvett.
Hva er den mest sannsynlige diagnosen?
A
B
C
D

Torkvert ovarialcycte
Uterusruptur (sannsynligvis i arr etter keisersnitt)
Placentaløsning
Akutt appendicitt
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Histologisk type er en av flere prognostiske faktorer ved endometriecancer.
Hvilken av de nevnte histologiske typer har best prognose?
A
B
C
D

Klarcellet adenocarcinom
Serøs papilært adenocarcinom
Carcinosarcom (Müllersk blandingstumor)
Endometroid adenocarcinom
00001568e5eca9895a

-3-

13
En 44 år gammel kvinne oppsøker deg som almenlege. Tidligere har hun hatt regelmessige og
normale blødninger. De siste 2 årene har hun fått tiltagende kraftige menstruasjonsblødninger med
varighet 6-7 dager, regelmessig intervaller på 4 uker, tidvis følt seg slapp og trøtt. Hun var siste gang til
gynekologisk us for 4 år siden med normale funn. Ved gynekologisk us nå finner du normale forhold
ved inspeksjon av vulva, vagina, portio. Ved bimanuell palpasjon kjenner du en oppfylning i bekkenet
som virker mobil, størrelse anslås til 8-10 cm i diameter. Blodprøver viser: Hb=11,5 (ref:11.7-15.3 g/dl).
Ferritin = 4 (ref: 9-140microg/l).
Hva er den mest sannsynlige diagnosen?
A
B
C
D

Uterus myom
Benign ovarialtumor
Blæretumor
Malign ovarialtumor
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Hvilken påstand er mest korrekt hos en frisk kvinne med normal graviditet:
A
B
C
D

Hypoglykemi etter måltidene i III. trimester
Hyperglykemi om natten i II. trimester
Hypoglykemi mellom måltidene og om natten i I. trimester
Hyperglykemi mellom måltidene og på natten i I. trimester
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Hvilken av de nevnte faktorer har størst betydning for prognosen ved ovarialcancer?
A
B
C
D

Alder
Histologisk type
Serumverdi av tumormarkør CA125
Stadium
00001568e5eca9895a
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Hva er den vanligste årsaken til post-partum blødning?
A
B
C
D

Koagulopatier
Rifter i vagina/cervix
Atoni
Retinert placenta
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Ved svangerskapkontroller kan man sjekke fosterlyden enten med stetoskop (trestetoskop,
jordmorstetoskop) eller ved hjelp av en håndholdt batteridrevet fosterlydsdetektor (for eksempel
Sonicaid).
Hva er det fysiske prinsippet for fosterlydsdetektoren?
A
B
C
D

Fosterhjertefrekvenen måles ved hjelp av elektromagnetiske bølger
Fosterlyden fanges opp av en mikrofon og forsterkes
Fosterhjertefrekvensen måles ved hjelp av laser
Pulsasjonen i fosterhjertet registreres ved hjelp av kontinuerlig Doppler
00001568e5eca9895a
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18
Hvorfor bør ammende og spesielt gravide kvinner frarådes å drikke alkohol?

A
B
C
D

Nyfødte får samme alkoholprosent som alkoholprosenten i morsmelken.
Alkohol oppkonsentreres i placenta.
Alkohol passerer ikke placentabarrieren, men alkohol er farlig fordi det ofte gir risikoatferd.
Alkoholkonsentrasjonen hos fosteret kan være høyere eller den samme som hos mor.
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En kvinne på 65 år klager over nedpress i skjeden. Ved gynekologisk undersøkelse påvises en
utposning av midtre bakre vaginalvegg.
Hva er betegnelsen for denne tilstanden?
A
B
C
D

Rectocele
Cystocele
Enterocele
Descens av uterus
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Odd (6 år) lider av gjentatte magesmerter («Recurrent Abdominal Pain», RAP). Ellers er han en frisk,
glad og veltilpasset gutt som har venner.
Hvilket utsagn passer best for Odd?
A
B
C
D

Odd lever i en familie der han blir utsatt for gjentatte grove fysiske overgrep.
Odd lever i en familie der han blir utsatt for gjentatte seksuelle overgrep
Odd reagerer på dagligdagse stressende livshendelser med magesmerter
Odd har en kronisk organisk sykdomstilstand i mage og eller tarm
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21
Reaktiv tilknytningsforstyrrelse kan oppstå ved sviktende stabil omsorg.
Hvilke av følgende symptomer/trekk er særlig karakteristisk ved denne forstyrrelsen?
A
B
C
D

Ambivalente reaksjoner i sosiale situasjoner, emosjonelle forstyrrelser, noe evne til adekvate
reaksjoner sammen med voksne
Redusert evne til sosialt samspill med venner, avvisende atferd ovenfor voksne, hemmede
reaksjoner i sosiale situasjoner
Oppmerksomhetssøkende atferd, uselektiv søken etter trøst, lite situasjonstilpassede reaksjoner
Lite utforskningsatferd, lite kontaktsøking til voksne, adekvate reaksjoner sammen med andre
barn
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Noen psykiatriske lidelser forekommer både hos barn/unge og voksne.
Hvilken av følgende diagnoser bør ikke stilles før etter 16 års alder?
A
B
C
D

Generalisert angstlidelse
Ustabil personlighetsforstyrrelse
Schizofreni
Bipolar affektiv lidelse
00001568e5eca9895a
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Kari (15 år) har symptomer på spiseforstyrrelse; selvfremkalt vekttap ved overdreven trening og
restriktivt matinntak, bortfall av menstruasjon siste tre måneder og hun synes selv hun er tykk. Vekten
er nå 38 kg (tilsvarer 2,5 percentil) og høyden 160 cm. Vekttapet har vært på 10 kg. Foreldrene er
svært bekymret og mener datteren må ha hjelp. Kari mener hun er frisk, og ønsker ikke noen form for
hjelp.
Hvilken type oppfølging anbefaler du?
A
B
C
D

Umiddelbar henvisning til barne- og ungdomspsykiatri (BUP) for oppfølging av Kari og veiledning
til foreldrene. I påvente av inntak ved BUP, følger du opp med regelmessige kontroller
Siden vekttapet ikke har gitt undervekt og mor har god omsorg, kan du se an utviklingen, men
avtaler ny kontroll om en måneds tid
Tett oppfølging hos fastlege med ukentlige samtaler med Kari og mor, samt vektkontroll
Da Kari ikke ønsker videre oppfølging og vekten er innenfor normalområdet, imøtekommer du
pasientens ønske og avslutter kontrollene
00001568e5eca9895a
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Et fortvilet foreldrepar oppsøker vaktkontoret med datteren Line, 15 år. Line fremstår nedstemt, irritabel
og gir ikke blikk kontakt. De siste månedene har hun endret seg, med økende tristhet, skolefravær, har
unngått venner og sittet mye på rommet sitt. Ifølge en venninne har Line skrevet på sosiale medier at
hun ønsker å dø. I dag fant foreldrene Line på rommet sitt, med et tau med ferdig knyttet løkke.
Foreldrene ønsker henne innlagt ved BUP-klinikk, men hun nekter.
Du vurderer at det er riktig å legge inn Line fordi du er veldig bekymret for hennes psykiske
helsetilstand og suicidalfare. Hvordan bør det gjøres?
A
B
C
D

Jeg bør legge inn Line etter § 2-1 i Psykisk helsevernloven på foreldrenes samtykke, siden
foreldrene kan bestemme over henne selv om hun nekter
Jeg bør begjære Line tvangsinnlagt etter § 3-3 i Psykisk helsevernloven siden hun nekter
innleggelse, men har en alvorlig sinnslidelse og er suicidal
Jeg bør begjære Line tvangsinnlagt etter § 3-2 i Psykisk helsevernloven for observasjon siden
hun nekter innleggelse og jeg mistenker alvorlig sinnslidelse og suicidalfare
Jeg finner ikke grunnlag for å begjære Line tvangsinnlagt til verken observasjon eller behandling,
men bør motivere for en frivillig innleggelse etter § 2-1 i Psykisk helsevernloven, som Line selv
kan samtykke til
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Morten (52 år) har diabetes, hypertensjon, hjertesvikt og nedsatt nyrefunksjon eGFR 42 ml/min/ 1,73
m2 (>60 ml/min/ 1,73 m2) og albuminuri med albumin/kreatinin ratio 60 mg/mmol (<3 mg/mmol). Ved
undersøkelsen måles BT 128/73 mmHg, og han har meget lette ankelødemer. Pasienten behandles
med en rekke medikamenter, også en ACE hemmer.
Pasienten lurer på om hans reduserte nyrefunksjon påvirker risikoen for å rammes av kardiovaskulær
sykdom i fremtiden og om albuminurien har noe å si.
Hvilket av følgende utsagn er mest korrekt?
A
B
C
D

Kronisk nyresvikt og albuminuri er to uavhengige risikofaktorer for kardiovaskulær sykdom.
Kronisk nyresvikt øker risikoen for kardiovaskulære hendelser, og albuminuri gir ingen
tilleggseffekt.
Kronisk nyresvikt er bare assosiert med økt kardiovaskulær sykelighet når eGFR<15 ml/min/
1,73m2 (>60ml/min/ 1,73 m2).
Kronisk nyresvikt øker risikoen for kardiovaskulære hendelser, men ikke for slag.
00001568e5eca9895a
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Ida (32 år) har hatt vanskelig regulerbar diabetes type I siden hun var 10 år. Etter at hun fikk en datter
for 3 år siden har nyrefunksjonen avtatt, og hun går til kontroll på nyrepoliklinikken. Hun har nå kronisk
nyresykdom stadium 3b med eGFR 36 ml/min/ 1,73 m2 (>60 ml/min /1,73 m2).
Blodprøver: Hb 11,1 g/dl (11,7-15,3 g/dl), natrium 140 mmol/L (137-145 mmol/L), kalium 4,3 mmol/L
(3,5-4,4 mmol/L), eGFR 36 ml/min/ 1,73m2 (>60 ml/min/1,73 m2), ferritin 100 mikrog/L (10-167 mikrog/
L), kalsium 2,20 mmol/L (2,15-2,51 mmol/L, fosfat 1,24 mmol/L (0,76-1,51 mmol/L), PTH 10,1 pmol/L
(1,6-6,9 pmol/L). BT 140/84.
Ida er i full jobb og føler seg ofte trøtt og sliten. Hun bruker Aranesp 40 µg sc hver 14.dag (Erytrocyt
Stimulerende Agens), og Hb har da vært stabil i området 10,6-11,7. Ida spør om hun ikke kan ta
Aranesp sprøyten hver uke slik at Hb kommer innen normalområdet, noe hun mener vil føre til at hun
får bedre livskvalitet.
Hva er det mest korrekte svaret?
A
B
C
D

Normalisering av Hb vil gi henne en bedre livskvalitet og redusere sannsynligheten for å rammes
av kardiovaskulær sykdom.
Normalisering av Hb vil gi henne en bedre livskvalitet.
Normalisering av Hb vil ikke gi bedre livskvalitet.
Normalisering av Hb vil gi bedre livskvalitet, men i tillegg gi blodtrykksstigning som vil medføre økt
risiko for kardiovaskulære hendelser.
00001568e5eca9895a
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Arne Margido (64 år) har blitt behandlet for høyt blodtrykk i 30 år. Han hadde et fremreveggsinfarkt
(FVI) for 20 år siden og ble da Aorta-Coronar-Bypass (ACB) operert. Han har også hatt flere Non-STelevasjons hjerteinfarkt (NSTEMI) etter dette og gjennomgått 2 Percutaneous coronary intervention
(PCI) behandlinger. Han er også behandlet for claudicatio med perkutan transluminal angioplastikk
(PTA) for 1 år siden med vellykket resultat. Hans blodtrykk har vært godt regulert, han røyker ikke og
trener av og til.
På en rutinekontroll måles BT 200/64. Lab: Hb 15,4 g/dl (13,4-17,0 g/dl), kreatinin 85 µmol/L (60-105 µ
mol/L), eGFR> 60 ml/min/1,73m2 (normal), kolesterol 4,7mmol/L (3,9-7,8 mmol/L), blodsukker 5,1
mmol/L (4,2-6,3 mmol/L). Urin stix: negativ.
Medikamenter: Lisinopril 10 mg x 1 (ACE hemmer), Amlodipin 10 mg x 1 (kalsium blokker), Carvedilol
12,5 mg x 2 (alfa&beta blokker), Simvastatin 20 mg x 1 (statin), Albyl E 75 mg x 1 (acetylsalisyl syre)
Hva bør du gjøre?
A
B
C
D

Øke Lisinopril dosen og i tillegg starte med tiazid diuretikum 12,5 mg x 1.
Bestille 24 timers BT måling og ny kontroll om 1 uke.
Øke Lisinopril dosen til 20 mg x 1
Bestille CT angio av nyrearterier
00001568e5eca9895a
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En tidligere frisk mann på 35 år er til helsesjekk hos deg i forbindelse med ny jobb. Du tar en urinstix
som viser +2 for blod. Pasienten har en onkel med nyrestein.
Hva bør du gjøre?
A
B
C
D

Kontrollere prostata-spesifikt antistoff (PSA), digital rektaleksplorasjon (DRE) og serologi for
seksuelt overførbare sykdommer (STD).
Kontrollere urin med ny urinstix om 2-3 uker.
Bestille stein CT.
Bestille CT urinveier og cystoskopi.
00001568e5eca9895a
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Hvilket av alternativene er den mest hyppige formen for blærekreft i Norge?
A
B
C
D

plateepitel carcinoma
adenocarcinoma
overgangsepitel carcinoma
småcellet carcinoma
00001568e5eca9895a
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En 58 år gammel mann kommer til deg som allmennlege grunnet svakere urinstråle de siste 5 år.
Ereksjonen er blitt noe svakere de siste 10 år. Prostata palperes halv-elastisk i konsistensen over hele
omfanget. PSA verdien er 1.4. Prostata palperes lett forstørret, anslagsvis noe større enn 45 ccm.
Hva bør du gjøre?
A
B
C
D

Tolke tilstanden som benign prostatahyperplasi og starte behandling med en betablokker.
Tolke tilstanden som benign prostatahyperplasi og starte behandling med en alfablokker.
Sette pasienten på behandling med en fosfodiesterase type 5 (PDE5)-hemmer.
Tolke tilstanden som benign prostatahyperplasi og starte behandling med en 5-alfa-reduktasehemmer.
00001568e5eca9895a

31
Pasienter med hyperthyreose behandles ofte med thyreostatika, for eksemple karbimazol (NeoMercazole)
Hvilket utsagn om karbimazol er korrekt?
A
B
C
D

Hemmer reversibelt både frigjøring og syntese av thyroideahormoner
Hemmer irreversibelt både frigjøring og syntese av thyroideahormoner
Hemmer reversibelt kun frigjøring av thyroideahormoner
Hemmer reversibelt kun syntese av thyroideahormoner
00001568e5eca9895a
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Dyslipidemi er hyppig hos pasienter med type 2 diabetes.
Hvilken lipidprofil er mest typisk ved denne tilstanden?
A
B
C
D

Normal totalkolesterol, lav HDL, normale triglycerider
Normal totalkolesterol, lav HDL, høye triglycerider
Svært høy totalkolesterol, lav HDL, normale triglycerider
Svært høy totalkolesterol, lav HDL, høye triglycerider
00001568e5eca9895a
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En del farmaka som brukes ved type 2 diabetes, kan gi hypoglykemi som bivirkning.
Hvilken preparatgruppe gir høyest risiko?
A
B
C
D

Sulphonylurea
DPP-4 hemmere
Metformin
Acarbose
00001568e5eca9895a
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Kirsti er 40 år gammel og har tidligere vært frisk. Det siste året har hun imidlertid fått påvist
hypertensjon. Fastlegen har forsøkt ulike behandlingsalternativer uten at det har lyktes å få en
tilfredsstillende kontroll av blodtrykket. Pasienten har også hatt anfallsvise plager med hjertebank,
svetting og angst. Det kommer fram at pasientens mor hadde en lignende sykehistorie med påvisning
av hypertensjon i ung alder.
Hva er den mest sannsynlige årsak til pasientens symptomer?
A
B
C
D

Essensiell hypertensjon
Primær hyperaldosteronisme
Feokromocytom
Nyrearteriestenose
00001568e5eca9895a
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35
En 65 år gammel kvinne har pådratt seg en radiusfraktur på venstre side etter et fall fra bakkenivå.
Hun blir henvist til beintetthetsmåling (DXA) som viser T-score på -2.6 i lumbalkolumna. Pasienten er
tidligere frisk.
Hva er førstevalg av behandling hos denne pasienten i tillegg til kalsium- og vitamin D-tilskudd?
A
B
C
D

Østrogen/gestagen
Peroralt bisfosfonat
intravenøst bisfosfonat
Denosumab (RANKL-inhibitor)
00001568e5eca9895a
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Hvorfor er risikoen for insulin-indusert hypoglykemi økt hos type 1 diabetes-pasienter som i tillegg har
Addison’s sykdom?
A
B
C
D

Fordi de har lavt nivå av aldosteron
Fordi de har lavt kortisolnivå
Fordi de har to autoimmune sykdommer
Fordi de som regel er slanke
00001568e5eca9895a
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En 40 år gammel mann har lenge hatt et et kløende utslett på ekstensorsidene av albuene og knærne.
Ved klinisk undersøkelse sees rødlige papler og plakk med skjellende overflater.
Hvilke histopatologiske funn er mest sannsynlig ved mikroskopisk undersøkelse av biopsier fra
utslettet?
A
B
C
D

Spongiose, blemmer, perivaskulær infiltrater bestående av lymfocytter, mastceller og eosinofile
granulocytter forenlig med eksematøs dermatitt
Infiltrasjon av lymfocytter i overgang dermis/epidermis samt degenerasjon av epidermis’ basallag
og Civatte legemer forenlig med lichen planus
Hyper- og parakeratose, mikroabsesser, akantose og suprapapillær fortynning av epidermis
forenlig med psoriasis
Akantolyse, suprabasale epidermale blemmer og positiv immunfluorescens mot immunoglobuliner
langs cellemembraner i epidermis forenlig med pemphigus vulgaris
00001568e5eca9895a
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Omtrent 300 nye tilfeller av testiskanser diagnostiseres hvert år i Norge. Vel 95 % av tilfellene kan
klassifiseres som seminomer eller non-seminomer. Teratom er et non-seminom.
Hvilken beskrivelse passer best med diagnosen teratom?
A
B
C
D

En germinalcelletumor med kun umodne vevskomponenter
En germinalcelletumor med umodne celler, lymfocytter og områder med fibrose
En epitelial tumor med malignt potensial
En geminalcelletumor med vevskomponenter fra alle tre kimblad
00001568e5eca9895a
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En 40 år gammel kvinne har uregelmessige blødninger. Billeddiagnostikk viser at hun har en 10 cm
stor tumor i uterus. Hun blir operert. Den makroskopiske undersøkelsen av uterus viser at tumor er
lokalisert i myometriet. Tumor er fast og elastisk. Snittflaten er gråhvit og virvlete. Mikroskopi viser at
det er 0 mitoser per 10 store synsfelt (HPF), ingen nekroser. Bildet viser snitt fra myometriet (HES x
100). Tumor er i høyre halvdel av bildet.
Hva er diagnosen?

-9-

A
B
C
D

Adenomyom
Leiomyosarkom
Endometriose
Leiomyom
00001568e5eca9895a
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En mor med alvorlig preeklampsi føder et vekstretardert barn. Etter fødselen blir placenta undersøkt
og det blir funnet flere velavgrensete hvitlige områder som utgjør ca. 15% av placentas volum.
Hva forventer man å finne ved mikroskopisk undersøkelse av placenta?
A
B
C
D

Fibrinnedslag
Infarkter
Funicitt
Chorioamnionitt
00001568e5eca9895a
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Ellen, 60 år, har en diffus tumorsuspekt forandring i det høyre brystet. Bildet viser snitt fra tumoren
(HES x100).
Hva er diagnosen?
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A
B
C
D

Atypisk intraduktal epitelhyperplasi
Lobulært karsinom in situ og invasivt lobulært karsinom
Atrofiske melkegangsstrukturer kledd av duktale og myopiteliale celler
Duktalt karsinom in situ, grad 3
00001568e5eca9895a
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En 28 år gammel kvinne har følgende symptomer: Hodepine, synstap(særlig perifert i synsfeltet),
irregulære menstruasjoner og kvalme. Man mistenker at hennes symptomer kan være forårsaket av en
tumor.
Hvilken diagnose er den mest sannsynlige?
A
B
C
D

Feokromocytom
Hypofyseadenom
Meningeom
Glioblastom
00001568e5eca9895a
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En 60 år gammel kvinne har blod i urinen, og blir henvist spesialist for utredning. Cystoskopi er normal.
Billeddiagnostikk viser at det er en tumor i venstre nyre. Under er et mikroskopisk bilde av tumor (HES,
stor forstørrelse).
Hva er den mest sannsynlige diagnose?
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A
B
C
D

Sarkom
Wilms tumor
Nyrecellekarsinom
Feokromocytom
00001568e5eca9895a
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Perinatal dødelighet angis i dødsfall pr 1000.
Hva er et ca. tall for perinatal dødelighet i Norge?
A
B
C
D
E

1/1000
5/1000
10/1000
50/1000
25/1000
00001568e5eca9895a
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Tore på 17 år har økende nattlige knesmerter, og han har merket en kul ovenfor kneet. Svar på
røntgen av venstre kne er diffust endret skjelettstruktur i femurmetafysen med en avbrutt
periostreaksjon medialt.
Hva passer denne beskrivelsen best med ?
A
B
C
D
E

Et funn som kan peke mot en aggressiv prosess som osteomyelitt eller malign tumor
En normalvariant
Et funn som kan sees ved bakenforliggende systemsykdom.
Et funn forenlig med morbus Osgood-Schlatter.
Et funn som gir mistanke om artritt
00001568e5eca9895a
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Pasienten er en 54 år gammel mann med vridningstraume. Han klarer ikke å belaste sitt høyre kne.
Ved undersøkelse får legen inntrykk av hydrops og mistenker blødning i leddet. Det er instabilitet ved
testing for ligamenter og positiv McMurrays test for mediale menisk.
Hva er den første undersøkelsen som bør gjøres ved bildeutredning?
A
B
C
D
E

Skjelettscintigrafi
CT
Ultralyd
Røntgen
MR
00001568e5eca9895a
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Hvilke røntgenfunn er assosiert med artrose?
A
B
C
D
E

Avsmalnet leddspalte, leddnær osteoporose og usurer
Ujevn leddspalte, leddnær osteoporose og sklerose
Flekkvis osteoporose, subchondrale cyster og usurer
Feilstilling i ledd, ujevn leddspalte og hyperostotiske påleiringer
Avsmalnet leddspalte, subchondral sklerose og osteofytter
00001568e5eca9895a
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Vegard har ankelsmerter etter vridningstraume.
Hva viser røntgenbildene?
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A
B
C
D
E

Normale funn
Epifysiolysefraktur i distale tibia og fibula
Spiralfraktur i distale tibia og fibula
Artritt i ankelleddet
Artrose i ankelleddet
00001568e5eca9895a
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Gaute på 7 år kommer til legevakten med smerter over laterale malleol etter et vridningstraume på
fotballbanen. Legen bestiller røntgen ankel.
Hva viser røntgenbildene?
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A
B
C
D

Fraktur i distale fibula
Fraktur i distale tibia
Fraktur i både distale fibula og tibia
Normale forhold
00001568e5eca9895a
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Tore (58) ble frivillig innlagt akuttpsykiatrisk avdeling for to dager siden med spørsmål om suicidalitet.
Ved innkomst viste alkometer 1,7 i promille, og anamnese viser at han har utviklet alkoholavhengighet.
Før han skrives ut, ønsker du å gjøre et motiverende intervju.
Hvilken fremgangsmåte er mest forenlig med motiverende intervju?
A
B
C
D

Du informerer ham om risikofaktorer forbundet med alkoholavhengighet og at han bør slutte med
alkohol.
Du spør om det er greit at dere snakker om alkohol på godt og vondt, utforsker hva han synes er
bra og mindre bra med alkoholbruk og hans egne grunner for endring.
Du starter med å forklare ham hvorfor dere må snakke om alkohol og hvorfor det er viktig at han
endrer alkoholvanene sine. Deretter undersøker du om han er motivert til endring.
Du forteller ham om ulike alternativer innen rusbehandling og forteller hvor viktig det er at han tar
imot henvisning til dette.
00001568e5eca9895a
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Hvordan blir andres atferd oftest oppfattet ved unnvikende personlighetsforstyrrelse?
A
B
C
D
E

Som tegn på konspirasjon
Som tegn på at man ikke har vært nøyaktig nok
Som tegn på at man er uinteressant
Som tegn på at man ikke blir likt
Som tegn på at man blir forlatt
00001568e5eca9895a
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Ole på 35 år kommer til akuttpsykiatrisk avdeling med forvirring, hallusinose og skjelvinger. Han har
tidligere fått diagnose alvorlig depresjon, og det var mistanke om misbruk av alkohol. Det blir tatt
cerebral MR pga mistanke om at han kan ha skadet seg ved fall. Det er ingen tegn til traumatisk
skade, men han har petechiale blødninger bla i corpora mammillaria.
Hvilket behandlingstiltak er det svært viktig at man starter med raskt?
A
B
C
D
E

Antipsykotisk medikament for å hindre psykotisk utagering
Benzodiazepin for å unngå delir
Tiamin (vitamin B1) for å redusere fare for hjerneskade
Karbamazepin for å hindre at han får kramper
Man bør vente med medikamentell behandling til det har kommet svar på blodprøver
00001568e5eca9895a
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Hva er det mest typiske trekket ved unnvikende personlighetsforstyrrelse?
A
B
C
D
E

Unnvikelse av å bli forlatt
Unnvikelse av kritikk og avvisning
Unnvikelse av andres fientlighet
Unnvikelse fra mulige forfølgere
Unnvikelse fra å bli observert
00001568e5eca9895a
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54
Anna er 65 år gammel og har vært plaget av angst og depresjon i mange år. De siste ukene har hun
spist lite, gått ned 10 kg, sovet lite og føler seg sliten. Somatisk undersøkelse er normal. Ved samtale
er hun bekymret for økonomien og mener hun ikke har råd til å kjøpe mat. Hun tror også at hun har
kreft og blir ikke beroliget av at du ikke finner tegn til somatisk sykdom.
Hvilken diagnose er mest riktig?
A
B
C
D
E

Generalisert angstlidelse
Atypisk depresjon
Tilbakevendende depresjon
Blandet angst og depressiv lidelse
Psykotisk depresjon
00001568e5eca9895a
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En 24 år gammel kvinnelig student oppsøker fastlege på grunn av smerter i begge ankler. Hun har
høye ambisjoner i forhold til utdanning og jobb, og er fysisk aktiv. Hun var tidligere aktiv i flere
idrettsgrener på kretsnivå, trener nå for å være i god form. Hun trener nå daglig, jogging og noe
styrketrening. Hun medgir at hun er opptatt av kropp og utseende. Hun angir at hun løper minst 1 time
morgen og kveld. Hun har god matlyst, spiser sunt. Stabil vekt, BMI 19,1. Hun har uregelmessig
menstruasjon, bruker p-piller. Hun beskriver at hun den siste tiden har vært så opptatt at hun har hatt
liten tid til å være sammen med venner. Ved klinisk undersøkelse er det lav hvilepuls, normalt BT, lav
normal Hb.
Hvilken tilstand har denne pasienten?
A
B
C
D
E

Bulimia nervosa
Atypisk anorexia nervosa
Tvangslidelse (OCD)
Depresjon
ADHD
00001568e5eca9895a
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Litium brukes som stemningsstabiliserende ved bipolar lidelse men er toksisk ved overdose. Hva er
riktig om litium og suicidalitet?
A
B
C
D

Litium bør ikke brukes ved depresjon fordi det kan utløse suicidalitet
Litium reduserer suicidalitet ved bipolar lidelse
Litium bør ikke brukes ved suicidalfare pga toksisitet
Litium er bare effektivt mot mani
00001568e5eca9895a
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Hvilken tilstand er assosiert med et godt forløp ved schizofreni?
A
B
C
D

Lite negative symptomer
Mye kognitive symptomer
Lang varighet av ubehandlet psykose
Lite positive symptomer
00001568e5eca9895a
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Røyking er vanlig hos pasienter med alvorlig psykisk lidelse.
Hva kan man forvente når en person med schizofreni slutter å røyke?
A
B
C
D

Økt forbruk av andre rusmidler
Redusert risiko for hjertesykdom
Lavere nivå av antipsykotisk medisin i blodet
Destabilisering av psykosen
00001568e5eca9895a
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59
Hvordan kan man skille sorg og depresjon?
A
B
C
D

Ved depresjon skal det være redusert energi og matlyst
Ved å bruke formelle diagnosekriterier for depresjon
Ved sorg ser man ikke effekt av antidepressiv medikasjon
Hvis tilstanden kommer etter alvorlig tap er det sorg
00001568e5eca9895a
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Hans er 45 år og kommer for å sjekke blodtrykket. Det er en venn som har målt hans blodtrykk med en
automatisk måler og funnet det forhøyet. Du måler BT 180/110 og puls 105, regelmessig. Ved
rutenemessig utspørring om livsstil kommer det frem at han drikker alkohol hver kveld for å få sove.
Han er øm under høyre costalbue. Han har tidligere greid å slutte å drikke når han ville men er ikke
motivert for dette nå. Gamma-GT måles til 450.
Hva er mest sansynlige diagnose?
A
B
C
D

Truende delir av alkohol
Avhengighet av alkohol
Skadelig bruk av alkohol
Intoksikasjon av alkohol
00001568e5eca9895a
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Hviket utsagn er riktig?
A
B
C
D

Spillere i eliteserien i fotball har mindre sjanse for å utvikle artrose enn spillere i bedriftsfotball.
Genu valgum er ikke korrelert med en økt sjanse for gonartrose utvikling.
En høy BMI er korrelert med en økt sjanse for gonartrose utvikling.
Fysioterapi og moderat fysisk aktivitet vil som regel forverre artroseplagene.
00001568e5eca9895a
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Neste pasient i traumemottaket er en kvinne som er våken. Ambulansepersonalet forteller imidlertid at
hun har besvimt flere ganger underveis og har hatt synkende oksygenmetning. Hun klager over
smerter i magen og forteller deg at hun er gravid i 7. måned. Hun har tydelige merker etter setebeltet
over bryst og mage. Røntgenlegen står ved siden av deg med ultralydapparatet påslått og
ultralydproben i hånden.
Det første du gjør med denne pasienten er:
A
B
C
D
E

Gjøre primær undersøkelse (ABCDE) av kvinnen.
Få røntgenlegen til å gjøre en ultralyd av fosteret.
Å ringe en fødselslege.
Ta en blodgass
Legge kvinnen i stabilt sideleie på høyre side.
00001568e5eca9895a
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Hva kjennetegner en triggerfinger?
A
B
C
D
E

Pasienten har en fortykket streng dannelse i håndflaten som hindrer bevegelsen i en finger.
Pasienten våkner opp om natten og må riste løs armen til å få vekk nummenhet i fingeren
Pasienten har problem med å gå på jakt på grunn av smerter i pekefinger når han skyter.
Pasienten kan ikke aktivt strekke ut i DIP ( Distal interfalangeal) ledd i en finger.
Pasienten plages med en finger som låser seg periodevis i fleksjons stilling.
00001568e5eca9895a
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64
Det har vært en front mot front kollisjon i Vuku øverst i Verdalen. En buss har truffet en personbil.
Bussen står på tvers av veien, personbilen står halvveis nede i grøfta. Du kommer alene som første
person (og lege) til ulykkesstedet. Fra bussen høres skrik og jamring, fra personbilen er det stille.
Føreren sitter åpenbart fastklemt og er livløs, passasjeren ligger halvveis utenfor bilen og rører på seg.
To personer vandrer rundt på ulykkesplassen tilsynelatende uskadd. Det er midt på vinteren.
Det første du gjør er å:
A
B
C
D
E

Gå rett bort til bussen og starte livreddende førstehjelp på de som ser ut som de trenger det mest
Forsøke å frigjøre sjåføren i bilen for deretter å hjelpe passasjeren.
Forsøke å orientere deg om situasjonen ved raskt å titte inn i bussen deretter i bilen.
Sette deg inn i din egen bil og kjøre av gårde for å forsøke å skaffe hjelp.
Ta deg av de som vandrer rundt på plassen og forsøker å roe dem ned.
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Det har vært en front mot front kollisjon i Vuku øverst i Verdalen. En buss har truffet en personbil.
Bussen står på tvers av veien, personbilen står halvveis nede i grøfta. Du kommer alene som første
person (og lege) til ulykkesstedet. Fra bussen høres skrik og jamring, fra personbilen er det stille.
Føreren sitter åpenbart fastklemt og er livløs, passasjeren ligger halvveis utenfor bilen og rører på seg.
To personer vandrer rundt på ulykkesplassen tilsynelatende uskadd. Det er midt på vinteren.
Hva er det første du bør gjøre?
A
B
C
D
E

Forsøke å frigjøre sjåføren i bilen for deretter å hjelpe passasjeren.
Ta deg av de som vandrer rundt på plassen og forsøke å roe dem ned.
Forsøke å orientere deg om situasjonen ved raskt å titte inn i bussen, deretter i bilen.
Gå rett bort til bussen og starte livreddende førstehjelp på de som ser ut som de trenger det mest.
Sette deg inn i din egen bil og kjøre av gårde for å forsøke å skaffe hjelp.
00001568e5eca9895a
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Hva er en ganglion-cyste?
A
B
C
D
E

Godartet svulst i en nerve
En væskefyllt utposning fra dorsal root ganglia
En væskefylt slimpose utgående fra slimhinnen til ledd eller seneskjede
En cystisk dannelse på retinal cell ganglia
Ondartet svulst i en nerve
00001568e5eca9895a
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Hvilket utsagn er riktig?
A
B
C
D

Det er god dokumentasjon på at rekonstruktiv kirurgi av fremre korsbånd begrenser videre
utvikling av posttraumatisk artrose i kneet.
Fjerning av deler av menisken medfører økt risiko for artroseutvikling i kneet.
Fremre korsbånd-ruptur med samtidig meniskskade minsker risikoen for artrose i kneet.
Et varuskne øker sjansen for tidlig utvikling av artrose i laterale leddavsnitt i kneet.
00001568e5eca9895a
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Hvilke strukturer kan skades ved et varustraume av kneet?
A
B
C
D

LCL (laterale collateralligament), popliteussenen og MPFL (mediale patellofemorale ligament)
POL (posteriøre obliqe ligament), popliteofibulare ligament og popliteussenen
LCL (laterale collateralligament), popliteofibulare ligament og popliteussenen
LCL (laterale collateralligament), popliteofibulare ligament og POL (posteriøre obliqe ligament)
00001568e5eca9895a
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69
Hva er en Dupuytrens sykdom?
A
B
C
D
E

Fortykket og stramt accesory kollateral ligament i en PIP (proksimal interfalangeal) ledd med en
fiksert fleksjonsstilling.
Fortykkelse i palmar fascia som ofte gir kontraktur i en finger.
Fortykkede og stive fingre etter belastning, for eksempel roing (Viking lidelse).
Fortykket og stram sene i en finger som gir kontraktur i en finger.
For trang seneskjede i en finger som gir kontraktur i en finger
00001568e5eca9895a
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Ola og Ingrid har vært gift i flere år da Ola får diagnostisert herpes genitalis. Pga dette mistenker han
sin kone for utroskap.
Hvilket utsagn er mest riktig i dette tilfellet?
A
B
C
D

Det er svært sannsynlig at Ingrid har vært utro
Det må være Ola selv som har vært utro
Herpes kan smitte etter lang tid i et forhold
Han kan ha blitt smittet ved bruk av offentlig toalett
00001568e5eca9895a
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Olga er en sprek dame på 82 år. Hun har født 8 barn, og har vært plaget med hevelse i bena,
åreknuter og enkelte småsår på leggene. Det siste halvåret har hun blitt innlagt på lokalsykehuset flere
ganger pga rødme, ømhet og varmeøkning på medialsiden av leggen. Det har ikke vært noe flassing
eller kløe i området, hudoverflaten er glatt. Hun har fått antibiotikabehandling, men dette har ikke virket
noe særlig. Hun har ikke hatt feber og allmenntilstanden har vært som vanlig bortsett fra ubehag i det
aktuelle området. CRP og D-dimer har hele tiden vært normal. Mellom disse episodene har det vært
noe vedvarende rødme i området og hudområdet har virket fast.
Hva er mest sannsynlig diagnose?
A
B
C
D

Erysipelas med lymfødemutvikling
Dyp venetrombose
Stasedermatitt
Lipodermatosklerose
00001568e5eca9895a
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Lars går i barnehagen, og det er høysesong for brennkopper. Han har hatt sammenflytende
crustebelagte områder på høyre kinn i noen dager da han kommer til konsultasjon. Før dette har han
vært helt hudfrisk, bortsett fra noen skrubbsår her og der. Du ordinerer antiseptisk krem som han aldri
har prøvd tidligere og ber foreldrene dekke det hele med plaster for å hindre videre smitte. De kommer
tilbake etter 5 dager. Det er ingen cruster nå, men han har fått et velavgrenset rødt område på samme
kinn som klør intenst. Når du ser godt etter kan du se små vesikler i randsonen av området.
Hva er mest sannsynlig diagnose nå?
A
B
C
D

Allergisk kontaktdermatitt for plasterlim
Forverring av hans impetigo med indikasjon for systemisk behandling
Allergisk kontaktdermatitt for den antiseptiske salven
Eczema herpeticum
00001568e5eca9895a
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73
En 35 år gammel mann kommer med et utslett på høyre legg. Han er tidligere hudfrisk, og har endel
stress i jobben sin som murer. Han har tidligere klaget til deg over at ett av barna har problemer på
skolen. Han trener en del og dusjer to ganger om dagen. Utslettet har vart i 2 år, og det klør mye.
Kløen kan til tider forstyrre søvnen. Han smører med fuktighetskremer ofte, og bruker i perioder sterk
kortisonkrem (gruppe 3) i 1-2 uker av gangen. Han synes at behandlingen hjelper, men blir ikke kvitt
problemet. Det øker på med en gang han er ferdig med en kortisonrunde. Ved undersøkelse finner du
et relativt velavgrenset, erytematøst, cirka 5x8 cm stort lichenfisert og ekskoriert plaque fortil og distalt
på høyre legg.
Hva er den mest sannsynlige diagnosen?
A
B
C
D

Lichen sclerosus
Basalcellecarcinom
Psoriasis vulgaris
Lichen chronicus simplex
00001568e5eca9895a
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TEWL (Trans Epidermal Water Loss) defineres som:
A
B
C
D

Vanntap via apocrine svettekjertler
Vanntap gjennom skadet epidermis
Vanntap gjennom intakt epidermis
Vanntap via eccrine svettekjertler
00001568e5eca9895a
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En 50 år gammel mann kommer til deg, og forteller at han plages med håndeksem. Han har arbeidet
som snekker i 30 år. Det siste året har han hatt utslett på hendene, fortrinnsvis i høyre håndflate. Han
har så lenge han kan huske vært plaget med mye svette på hender og føtter, men ikke hatt utslett før.
Han har brukt mange forskjellige kremer uten at han synes at det hjelper nevneverdig, til og med
hydrokortison. Du finner erytem med fin deskvammasjon i høyre håndflate, og en litt fortykket
tommelfingernegl med distal onykolyse på samme hand. Venstre hånd er upåfallende. Du sjekker også
huden forøvrig og finner erytem i begge lysker (mest på høyre side), og litt erytem og litt flassende hud
i begge fotsåler.
Hva er den mest sannsynlige diagnosen?
A
B
C
D

Psoriasis vulgaris
Atopisk eksem
Tinea manum
Allergisk kontakteksem
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I hvilket av følgende tilfeller er fotodynamisk behandling (PDT) fordelaktig som behandlingsform?
A
B
C
D

Ved superfisielt malignt melanom på kinn
Ved plateepitelkarsinom i panneregion
Ved superfisielt basalcelle karsinom distalt på legg
Ved lite basalcelle karsinom med skleroserende vekstmønster (morfea type) på nese
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Kari, 54 år, tar kontakt på grunn av hårtap i form av to hårløs flekker med ca. 4 cm avstand mellom
flekkene lokalisert i hodebunn over høyre øre. De hårløse flekkene har over en periode på 3 måneder
gradvis økt i størrelse. Ved undersøkelse finner du som fastlege på angitt lokalisasjon to tilnærmet
sirkulære hårløse områder på henholdsvis 0,9 cm og 1,3 cm i diameter. I kantområdene ses korte
hårstubber. Hodebunnen er for øvrig normalt utseende med synlige hårfollikler.
Hvilken diagnose er mest sannsynlig ut fra sykehistorien og kliniske funn?
A
B
C
D

Alopecia areata
Androgen alopeci
Tinea capitis
Diffust/ telogent effluvium
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En eldre kvinnelig pasient på 85 år har siste uker fått en forandring på venstre kinn som har vokst raskt
i størrelse. Hun er tidligere hudfrisk. Ved undersøkelse sees en ca. 0,9 cm fast, ikke bløende, svakt
erythematøs tumor med sentral keratotisk ”navle”.
Hvilken diagnose er mest sannsynlig?

A
B
C
D

Keratoakantom
Seborrhoisk keratose
Basalcellekarsinom
Pyogent granulom
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En 53 år gammel kvinne kommer til deg som fastlege pga uttalt tørrhet i øyne og munn.Hun må drikke
vann om natten fordi hun er så tørr i munnen.Gjennom flere måneder har hun merket økende tretthet ,
orker ikke så mye som før, leddsmerter og muskelsmerter.
Ved undersøkelse påvises nedsatt spyttsekresjon (0.5 ml/15 min) og nedsatt tåreproduksjon (< 5 mm)
begge øyne.
Laboratorieundersøkelser (med normalverider i parentes) viser:
SR 45 (1-28 mm/time), CRP 50 (<5mg/L), IgG 40 (6,1 - 14,9 g/L), RF negativ, ANA positiv med
undergruppene anti SSB positiv og anti SSA negativ
Hva er den mest sannsynlige diagnose ?
A
B
C
D

Sjøgren syndrom
Fibromyalgi
Revmatoid artritt
SLE
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Hva er den mest vanlige vaskulitt sykdommen hos eldre ?
A
B
C
D

Churg Strauss
Granulomatose med polyangiit
Temporalis arteritt
Takayasu arteritt
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En 73 år gammel dame oppsøker deg på legekontoret. Hun har i en årrekke helt siden hun var ung slitt
med anfallshodepine. Hun har fått diagnosen migrene. Med anfallene kan hun også ha lysskyhet. De
siste ukene har hun fått kronisk hodepine. Hodepinen er lokalisert mer i bakhodet. Du undersøker
henne og finner normale forhold ved undersøkelsen. Du tar generelle blodprøver og finner at SR er 45
mm/time (1 - 28 mm/time) og CRP 25 mg/L (<5mg/L)
Hvilke diagnose er mest sannsynlig?
A
B
C
D

Temporal arteritt/kjempecellearteritt
Migrene som er gått over i et kronisk stadium
Spenningshodepine
Hortons hodepine
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En studie har undersøkt effekten av mammografiscreening for brystkreft. Studiedeltakerne har blitt
randomisert til å motta invitasjon til mammografiscreening (intervensjonsgruppa) eller til å ikke motta
slik invitasjon (kontrollgruppa).
Hvilket av følgende funn tyder på at mammografiscreening har den ønskede effekten?
A
B
C
D

Gjennomsnittstiden fra diagnosetidspunkt for brystkreft til død er lengre i intervensjonsgruppa enn
i kontrollgruppa
Risikoen for brystkreft er lavere i intervensjonsgruppa enn i kontrollgruppa
Risikoen for død av brystkreft er lavere i intervensjonsgruppa enn i kontrollgruppa
I intervensjonsgruppa er en mindre andel av brystkrefttilfellene av aggressiv histologisk type,
sammenliknet med kontrollgruppa
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Spesifisiteten til en diagnostisk test er:
A
B
C
D

Sannsynligheten for å få negativt testresultat hvis man er frisk
Sannsynligheten for å være syk hvis man har positivt testresultat
Sannsynligheten for å være frisk hvis man har negativt testresultat
Sannsynligheten for å få positivt testresultat hvis man er frisk
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Du står i mottagelsen i traumeteamet på et lite sykehus. Det er 2 timers flytid til nærmeste
traumesenter. Det kommer inn en 32 år gammel mann som under reparasjon av bilen sin har fått
venstre legg i klem under bilen. Han har hatt benet i klem i 2 timer. Når han kommer inn palperer du
leggen og finner at den er svært hoven, stinn, blek og uten puls distalt. Han kan ikke bevege foten i
ankelledd eller tær.
For å redde ekstremiteten er den viktigste behandlingen:
A
B
C
D
E

Gjøre fasciotomi av leggens muskellosjer.
Anlegge traksjon over leggen.
Bestille fly og overføre pasienten umiddelbart til traumesenteret.
Gi antikoagulerende medikamenter for eksempel Klexane.
Gi trombolytisk behandling.
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For å bedre oksygeneringen hos en pasient som har fått en skade mot thorax er den viktigste primære
behandlingen:
A
B
C
D

Å legge inn et thoraxdren.
Å intubere pasienten.
Å gi lungefysioterapi.
Å gi oksygen.
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En kvinne som er gravid i 1. trimester kommer til ditt legekontor med symptomer på urinveisinfeksjon.
Urin stix viser 3+ på leukocytter. Du sender inn urinprøve til dyrkning.
Hvilket antibiotikum vil du velge i påvente av dyrkningssvar?
A
B
C
D

Gentamicin
Trimetoprim-Sulfa
Ciprofloxacin
Pivmecillinam
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En mann på 25 år har vært i Kenya i 1 måned. Han brukte malariaprofylakse kun sporadisk. Nå legges
han inn med høy feber.
Hvilke prøver vil du ta først for å finne årsaken til hans feber?
A
B
C
D

Blodkultur og malaria-serologi
Blodutstryk og malaria-PCR
Blodutstryk og malaria-antigentest
Urinkultur og malaria-antigentest
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I en søskenflokk på 4, har 2 av barna, henholdsvis en gutt og en jente, symptomer på en metabolsk
sykdom. Etter utredning får de diagnosen Gaucher’s sykdom. Ingen av foreldrene har denne
sykdommen, heller ingen av besteforeldrene.
Hva er det mest sannsynlige arvemønsteret i denne sykdommen?
A
B
C
D

Kjønnsbundent dominant arvemønster
Kjønnsbundent recessivt arvemønster
Autosomalt recessivt arvemønster
Autosomalt dominant arvemønster
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Arvelige kreftsyndromer kan ha ulike fenotyper.
Hvilket arvelig kreftsyndrom assosierer du med cancer i tarm, endometrie, urinveier og hjerne?
A
B
C
D

Lynch syndrom (HNPCC)
Familiær adenomatøs polypose syndrom (FAP)
Juvenil polypose syndrom (JPS)
Von Hippel Lindau syndrom (VHL)
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Selvpåførte forgiftninger er vanlig forekommende.
Hva er det/de vanligste involverte stoffet/stoffene?
A
B
C
D
E

Alkohol og benzodiazepiner.
Antidepressiva av SSRI-type.
Paracetamol og kodein.
Antiepileptika.
Alkohol og opioider.
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En kvinne som tidligere har vært heroinmisbruker, har de siste årene blitt behandlet med metadon.
Hun er gravid, nærmer seg fødselen og behandles fortsatt med metadon.
Hvordan kan man forvente at barnet vil være de første timene til dagene etter fødselen?
A
B
C
D
E

Man kan forvente at barnet kan få kjerneikterus fordi metadon vil fortrenge bilirubin fra
albuminbindingsstedene, slik at mer bilirubin kan passere blod-hjerne-barrieren.
Man kan forvente at barnet vil få abstinenssymptomer, og at det ofte vil være nødvendig å gi
opioider
Man kan forvente at barnet vil være upåvirket
Man kan forvente kraftig diare, slik at det vil være nødvendig å gi væske intravenøst
Man kan forvente at barnet vil være kraftig sedert og respirasjonshemmet og at det kan bli
nødvendig med kuvøse-/respiratorbehandling
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Hvor mange av resultatsettene nedenfor oppfyller kriteriene for nedsatt glukosetoleranse?
• fp-glukose 6,7 mmol/L
• fp-glukose 6,7 og 2tp-glukose 9,9 mmol/L
• fp-glukose 5,9 mmol/L og b-HbA1c 6,9 %
• fp-glukose 5,5 og 2tp-glukose 10,1 mmol/L
• fp-glukose 7,5 mmol/L
• fp-glukose 6,9 mmol/L og b-HbA1c 6,9 %
• fp-glukose 7,9 og 2tp-glukose 11,8 mmol/L
• fp-glukose 6,1 mmol/L og b-HbA1c 5,1 %
• fp-glukose 7,5 og 2tp-glukose 10,9 mmol/L
• b-HbA1c 6,8 %
• fp-glukose 7,6 og 2tp-glukose 11,9 mmol/L
• fp-glukose 9,9 mmol/L og b-HbA1c 7,9 %
• b-HbA1c 5,9 %
• fp-glukose 5,1 og 2tp-glukose 11,8 mmol/L
• fp-glukose 5,2 og 2tp-glukose 7,4 mmol/L
Forklaringer:
b: blod
p: plasma
fp: plasma, fastende pasient
2tp: plasma, prøve tatt 2t etter peroral glukosebelastning med 82,5 g glukose monohydrat
Referanseområder:
fp-glukose 4,2 - 6,3 mmol/L
b-HbA1c: 4,3 - 5,6 %
A
B
C
D
E

1
5
3
2
4
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En 67 år gammel mann var til konsultasjon hos fastlegen fordi han følte seg trøtt og slapp. Det ble tatt
blodprøver, og noen av resultatene i prøve tatt kl 1300 er vist i tabellen.
Analyse

Enhet

Referanse-område

Resultat (Flagg)

S-Albumin

g/L

36 - 45

47 (H)

S-Kalsium

mmol/L

2,15 - 2,51

3,53 (H)

S-Kalsium, fritt i serum
(standardisert til pH
7,40)

mmol/L

1,18 - 1,32

2,01

S-PTH
pmol/L
1,6 – 6,9
(Parathyreoideahormon)
Hvilken av følgende forklaringer på funnene er mest sannsynlig?
A
B
C
D
E

<0,4 (L)

Sekundær hyperarathyroidisme, f.eks. pga uttalt nyresvikt
Feil ved prøve eller analysering, fordi funnene ikke er fysiologisk mulige
Primær hyperparathyroidisme
Primær hypoparathyroidisme
Hyperkalsemi p.g.a. malign sykdom
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Bestemmelse av minimum inhiberende konsentrasjon (MIC) anses som gullstandard for fenotypisk
resistenstesting av bakterier, men er mindre egnet til rutinediagnostikk enn andre tilgjengelige metoder.
I hvilke tilfelle anbefales likevel denne metoden som primærmetode for resistenstesting av bakterier?
A
B
C
D
E

For sammenligning av resistensprofil mellom to bakterieisolater.
For resistenstesting av bakteriearter påvist i blodkultur
For screening av meticillinresistent Staphylococcus aureus.
Ved funn av bakteriearter som vokser langsomt in vitro.
Ved funn av bakteriearter som hemmes bakteriostatisk.
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En 63 år gammel kvinne er innlagt med symptomer på nedre luftveisinfeksjon og det er påvist en
rundfortening på lungerøntgen. Ved mikroskopi av bronkialskyllevæske påvises soppelementer som
vist på bildet under.
Hvilken soppslekt er dette?

A
B
C
D

Trichophyton.
Malassezia.
Aspergillus.
Candida.
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Hva benevner man forholdet mellom antall personer som får en gitt kreftsykdom i løpet av et
kalenderår og antall som ved start av året er under risiko for å få kreftsykdommen?
A
B
C
D

Årlig insidensrate
Årlig tilskrivbar andel
Relativ risiko
Årlig prevalensrate
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Asbest er en risikofaktor for mesoteliom. Hvor lang tid mener vi det hovedsakelig er mellom
asbesteksponering og tidspunkt for diagnose?
A
B
C
D

Mer enn 20 år
Fra 5 til 20 år
Fra 3 til 5 år
Mindre enn 3 år
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På fastlegekontoret får du besøk av ei 60 år gammel kvinne med en pigmentert hudlesjon på leggen.
Hun bruker Marevan® (warfarin) på grunn av atrieflimmer.
Du velger å fjerne lesjonen, og patologen gir deg følgende histologisvar: Hud med malignt melanom,
superficiell spredningstype. Breslows tumortykkelse: 0,7 mm. Clarks nivå 2. Minsteavstand til
reseksjonrand: 3,0 mm. Mitoseaktivitet: 2 pr mm2. Ingen vaskulær infiltrasjon påvist.
Hva blir mest riktig å gjøre videre?
A
B
C
D

Da melanomet ble fjernet i sin helhet, rekvirerer du bildediagnostikk i form av CT/ PET-CT og
henviser pasienten videre dersom det blir gjort mistenkelige funn.
På grunn av Marevanbehandling og pasientens høye alder avtaler du i samråd med pasienten
kliniske kontroller hver 3. måned i 3 år
Du henviser til kirurgisk avdeling slik at pasienten kan reopereres av kvalifisert kirurg. Deretter
henvisning til hudlege.
Du opererer på nytt, fjerner arret med 1 cm fri margin, og henviser til hudlege
00001568e5eca9895a

-28-

