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1
Hva er den viktigste grunnen til å etterstrebe god glukoseregulering hos diabetikere ved konsepsjon og
tidlig graviditet?
A
B
CX
D

For å redusere risikoen for økning av insulindosene senere i graviditeten.
For å redusere hennes risiko for å få "large for gestational age" barn.
For å redusere hennes risiko for anatomiske misdannelser hos fosteret.
For å redusere risikoen for blødning i retina.
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2
En 29 år gammel kvinne kommer til deg på første svangerskapskontroll.
Hva er mest riktig å gjøre?
A

Henvise pasienten til jordmor fordi fastleger ikke gjør svangerskapskontroller lenger.
Svangerskapsomsorgen er ofte delt mellom jordmor og lege. Men dette er i høy grad en
legeoppgave også.
B Henvise pasienten til tidlig ultralyd for å bekrefte svangerskapet.
Svangerskap bekreftes ikke rutinemessig med ultralyd i 1. trimester. Dette gjøres på indikasjon.
Graviditetstest med måling av HcG i urin er i regelen tilstrekkelig.
C Full somatisk undersøkelse med gynekologisk undersøkelse og lytting etter fosterlyd.
Man må anta at Ida er tidlig i graviditet, full somatisk undersøkelse er ikke nødvendig i
utgangspunktet, heller ikke gyn us. Fosterlyd høres ikke tidlig i svangerskapet.
D X Ta opp sykehistorie, fylle ut helsekort og ta blodprøve til Rhesus-forlikelighet, Hb, HIV og syfilis.
Man ønsker å identifisere de kvinner som har behov for en evt økt oppfølging.
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En kvinne har systemisk lupus erytematosus med fosfolipidantistoffer. Hun hadde en dyp
venetrombose for to år siden. Hun er nå gravid i uke 6.
Hvilken profylaktisk behandling skal hun ha i svangerskapet?
A Lavmolekylært heparin
B X Lavdose Acetyl-salisylsyre og lavmolekylært heparin
Fra Norsk gynveileder 2014, kapittel 28 og
Kvinner med høy risiko for preeklampsi (spesielt ved tidligere alvorlig preeklampsi, dvs forløsning
før <34-36 uker (Ia)27,28), men også kvinner med kronisk nyresykdom eller autoimmun sykdom
(systemisk lupus erythematosus og antifosfolipidsyndrom): Inntak av 75 mg acetylsalisylsyre per
os daglig fra 12 uker til fødsel. Ved SLE med fosfolipidantistoffer eller antifosfolipidsyndrom
anbefales lavmolekylært heparin i tillegg (se aktuelt kapittel).
Og kapittel 16
Forslag til antikoagulasjon for gravide med antifosfolipid antistoffer med eller uten sykehistorie på
trombose eller APS
Tidligere venøs/arteriell tromboembolisk hendelse:
ASA 75 mg/dag 2 uker før konsepsjon
LMVH (profylaksedose > 6mnd etter tromboembolihendelse)
Siste tre uker før forventet fødsel, seponeres ASA, og man bruker bare LMVH.
Behandling i 6-12 uker postpartum med LMVH eller warfarin
Høyrisikopasienter med primær APS eller sek APS til SLE må vurderes for hydroksyklorokin
(Plaquenil) behandling
Warfarinbehandling bør kontinueres etter svangerskapet ved etablert APS uten tidsbegrensning
C Lavdose Acetyl-salisylsyre og Warfarin
D Lavdose Acetyl-salisylsyre
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En 35 år gammel førstegangsfødende kommer til vanlig svangerskapskontroll i uke 36. Som
fastlegevikar, målte du ved forrige kontroll i uke 32 et symfysis-fundus mål på 32 cm. Nå måler du 33
cm. Kvinnen er frisk, røyker ikke og kjenner daglige fosterbevegelser.
Hva bør du gjøre?
A

Kontroll hos deg om 1 uke
Feil. Presisjonsnivået på målingen blir ikke bedre da.
B Ingen tiltak da hun skal tilbake til ny kontroll om 2 uker.
Hva er vitsen med å måle hvis du ikke tar konsekvensene av et avvikende mål?
C Be en kollega kontrollmåle SF målene.
Det er ikke noe som sier at en kollega måler bedre enn du.
D X Henvise henne til ultralyd-undersøkelse innen 1 uke.
Riktig. Avvikende SF mål må følges opp med ultralyd.
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Blodvolumet øker med opp mot 40% i svangerskapet.
Hvordan er forholdet mellom erythrocytter og plasma i graviditeten?
A Forholdet mellom erythrocyttvolum og plasmavolum er uendret
B Erythrocyttvolumet øker mest
C X Plasmavolumet øker mest
Plasmavolumet øker mest, og derfor oppstår en "fortynningseffekt" . De fleste kvinner får derfor
en lavere hemoglobinverdi i svangerskapet.
D Dette forholdet varierer mye fra kvinne til kvinne
Det er selvsagt individuelle variasjoner, men hovedregelen er at plasmavolumet øker mer enn
eryterocytvolumet.
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En 44 år gammel kvinne klager over takvise smerter i nedre del av magen den siste uka. Hun har født
to barn og har hatt spiral som prevensjon siden siste fødsel for 4 år siden. De siste dagene har hun
hatt litt forøket utflod, litt småblødninger fra vagina og noe hyppigere vannlating. Hun har vært litt
kvalm, men har ikke kastet opp. Hun har temperatur 38,1.
Hva er den mest sannsynlige diagnosen?
A

Ekstrauterin graviditet
Dette er ikke typisk sykehistorie, siden feber ikke er så vanlig ved ekstrauterin graviditet.
B X Salpingitt
Dette er den mest sannsynlige diagnosen. Hun har samtlige av symptomene smerter, utflod,
blødning og subfebrilitet, som tilsammen gjør salpingitt til den mest sannsynlige diagnosen.
C Urolithiasis
Kan passe siden hun har hyppig vannlating og noe blødning som faktisk kan komme fra urinrøret
og ikke nødvendigvis fra vagina. Siden spiral er inneliggende, og symptomene er feber, utflod og
blødning, er salpingitt en mer sannsynlig diagnose.
D Torkvert ovarialcyste
Kan være en mulighet, men mindre vanlig å ha feber da.
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Lymfedrenasjen følger som oftest blodforsyningen til et orgen. Ut fra din kunnskap om blodforsyningen
til eggstokkene, hvor finnes mest sannsynlig lymfeknutemetastaser ved eggstokkreft?
A
B
C
DX

I bekkenregionen.
I paraaortalregionen.
I lyskeregionen.
I bekkenregionen og paraaortalregionen.
000015594ea5a72313
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En 40 år gammel kvinne kommer til deg i allmenpraksis. Hun har født 3 barn. Hun har nå utviklet
kraftige, men regelmessige menstruasjonsblødninger. Hun ønsker en sikker prevensjon. Hun har
tidligere brukt p-piller og har vært godt fornøyd med det. Hun røyker et par sigaretter daglig. Pasienten
har en kroppsmasseindex på 24. Blodtrykket er 120/70.
Hva bør du anbefale som prevensjon for denne pasienten?
A

P-piller
Hun er over 35 år og røyker, noe som gjør at man ikke anbefaler p-piller selv om dette ved
kontinuerlig bruk kan gi mindre blødninger og vil være en sikker prevensjon.
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/family_planning/wheel_v4_2010_EN.swf
B Sterilisering med Essure (hysteroskopisk)
Ikke så bra alternativ her siden blødningene hennes vil forbli sterke.
C X Hormonspiral (Mirena)
Dette vil være det beste alternativet her. Pasienten vil få den laveste systemiske gestagendosen
(og dermed minst mulig bivirkninger) og en høyere lokal gestagendose i uterus - målorganet for
gestagenet. Blødningene vil mest sannsynlig avta i styrke selv om de kan være uregelsmessige
en periode.
D Gestagen-implantat (p-stav)
Dette vil også være et bra alternativ, men kan gi noe mer gestagene bivirkninger i form av
blødningsforstyrrelser, humørforandringer og vektøkning mm enn hormonspiralen.
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NB Fasit ble endret på dette spørsmålet! Opprinnelig fasit er markert med X, poengiving til
eksamen er gitt i 2. kolonne
En 43 år gammel kvinne kommer til deg i allmenpraksis. Hun har tidligere født to barn. Hun klager over
at hun de siste månedene har fått uregelmessige og kraftige blødninger som gjøre at hun må skrifte
undertøy to ganger daglig. Pasienten har ingen hetetokter.
Hvilken utredning bør du gjøre, dvs hvilke undersøkelser og prøver bør du ta av henne?
A

0 Gjøre en gynekologisk undersøkelse med cytologi og ta blodprøver: FSH og LH
(gonadotropinene folikkelstimulerende hormon og luteiniserende hormon)
Du vil kunne komme et stykke på vei med dette, men det beste alternativet vil være å få gjort en
pipelleprøve/endometriebiopsi med det samme. Da vil du kunne avdekke om det er f.eks.
hyperplasi som årsak til blødningsforstyrrelsene. FSH vil kunne si noe om pasientens
hormonstatus og nærhet til overgangsalder, men pasienten har ingen hetetokter, og vi er derfor
ikke særlig interessert i om hun er nær overgangsalder eller ikke.
B X 0 Gjøre en gynekologisk undersøkelse med cytologi og pipelle (endometriebiopsi) og ta
blodprøve: Hb.
Dette er riktig svar siden du nå vil kunne finne patologi i cervix/uterus som kan være årsaken til
pasientens plager. Du vil ogås ved å ta Hb kunne få et mer objektivt mål på hvor uttalte
blødningene faktisk er.
C 0 Ta blodprøver: østradiol, progesteron, FSH og LH (gonadotropinene folikkelstimulerende
hormon og luteiniserende hormon)
Dette vil si noe om pasientens hormonstatus og hvor nær hun er overgangsalder, men vil ikke
hjelpe i å komme nærmere en diagnostikk av f.eks. patologi i uterus eller ovarier som årsak til
blødningsforstyrrelsene.
D 0 Ta blodprøver: Hb (hemoglobin), Ferritin og tumormarkøren CA125, og deretter sende henne til
en spesialist i gynekologi.
Dette er ikke riktig, siden du bør gjøre en gynekologisk undersøkelse selv for å gjøre deg opp en
mening av pasientens problem for evt. å igangsette behandling. Du vil forsinke prosessen ved
ikke å se etter patologi f.eks. i cervix/uterus som kan være årsaken til pasientens plager.
000015594ea5a72313

-3-

10
En 24 år gammel førstegangsgravid kvinne kommer til deg i allmenpraksis i byen. Hun er samboer og
planlagt gravid med siste menstruasjon for 5 uker siden. Hun har de siste to dagene hatt litt blødning,
men ingen smerter. Hun er svært engstelig for at det skal være noe galt med svangerskapet. UrinHCG er positiv.
Hva bør du gjøre som allmenlege i byen?
A

Henvise pasienten til tidlig-ultralyd (ca uke 12) ved et fostermedisinsk senter.
Dette blir uakseptabelt lang tid å vente for denne engstelige kvinnen.
B Henvise til spesialist for ultralyd som ø-hjelp.
Dette er ikke riktig, det vil være for tidlig for en sikker diagnostikk av svangerskapet.
C X Ta kvantitativ HCG (svangerskapshormonet) i serum med 2 dagers mellomrom.
Dette er det riktige alternativet på dette tidlige stadiet av graviditeten. Ved en fordobling (eller en
adekvat stigning av HCG) på to dager vil dette tale for vital graviditet, og du kan berolige
pasienten. Du kan da på et senere tidspunkt henvise pasienten til en ultralydundersøkelse.
D Gjøre en gynekologisk undersøkelse med klamydiaprøve og cytologi fra cervix.
Dette er ikke feil å gjøre, men du kommer ikke nærmere en diagnostikk av om svangerskapet er
vitalt eller ikke, dvs. om det er en spontanabort på gang.
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Diagnosen «Spesifikk utviklingsforstyrrelse av tale og språk» er i barne- og ungdomspsykiatrien en
akse II diagnose.
Hvordan er kjønnsfordeling for denne diagnosen?
A Flere gutter enn jenter i barnealderen, lik kjønnsfordeling i ungdomsalderen
B X Flere gutter enn jenter i både barne- og ungdomsalderen
Epidemiologiske undersøkelser viser at prevalensen for spesifikk utviklingsforstyrrelse i forhold til
språk er høyere for gutter enn jenter både i barne- og ungdomsalderen.
C Like mange gutter som jenter i barnealderen
D Flere jenter enn gutter i både barne- og ungdomsalderen
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Som allmennpraktiserende lege møter du en tidligere frisk 17 år gammel jente som har vært utsatt for
et alvorlig fysisk overgrep. 11 måneder senere viser hun fremdeles symptomer som rastløshet,
konsentrasjonsvansker, angst, søvnløshet, mareritt og gjenopplevelse av hendelsen ("flashbacks") i
uforminsket grad. Hun har gode venner, klarer å gå på skolen, men karakterene er ikke lenger så gode
som tidligere.
Hva bør legen gjøre?
A

Sette av god tid for å kunne snakke med henne ofte og detaljert om overgrepet for at
symptomene skal kunne reduseres
Det er viktig å sette av god tid med denne pasientengruppen. Å la pasienten gjentatte ganger og
detaljert fortelle om den traumatiske hendelsen er derimot ikke en oppgave for
almenpraktiserende leger. Uten videreutdanning i traumespesifikk terapi er dette kontraindisert,
og bidrar bare til å opprettholde symptomene
B X Være støttende og forståelsesfull, følge henne opp og henvise henne til vurdering for
traumespesifikk behandling
Det er viktig å være støttende og forståelsesfull og å følge pasienten opp. Samtidig er det viktig at
hun vurderes for evidensbasert traumespesifikk behandling (som for eksempel EMDR, kognitiv
restrukturering og lignende tilnærminger).
C Bygge opp en god behandlingsallianse, følge henne godt opp og berolige henne med at
symptomene etter hvert vil reduseres
For pasienter med psykiske lidelser er det alltid viktig å etablere en god behandlingsallianse. Hos
denne pasienten har PTSD symptomene stått på så lenge og uten å minske i intensitet, slik at
hun skal vurderes for traumespesifikk behandling.
D Vise forståelse for hennes vanskelige situasjon og raskt starte antidepressiv behandling mot
alvorlig depresjon
Det er viktig å vise forståelse for at det som hun har opplevd fortsatt er en stor belastning for
henne. Imidlertid dreier det seg her om alvorlige post-traumatiske stress symptomer (PTSD) og
ikke primært om en depresjon. Henvisning for vurdering av traumespesifikk terapi er derfor viktig.
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En 7 år gammel jente har i 7 måneder flere ganger daglig hatt tics i form av øyeblunking, rykninger i
leggene, kysselignende bevegelser i munnen, kremting, samt kasting med hodet.
Fyller hun kriterier for Tourette syndrom?
A

Nei, hun har hatt enkle og komplekse motoriske tics men ikke vokale tics med varighet på under 1
år
B Ja, hun har hatt enkle og komplekse motoriske tics med varighet på over 6 måneder
C Ja, hun har hatt motoriske og vokale tics med varighet på over 6 måneder
D X Nei, hun har hatt motoriske og vokale tics med varighet på under 1 år
Hun har hatt kombinasjonen av motoriske og vokale tics nesten daglig som er kriteriet for Tourette
syndrom, men for Tourette diagnosen kreves det også en varighet på minst 1 år.
000015594ea5a72313
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NB Fasit ble endret på dette spørsmålet! Opprinnelig fasit er markert med X, poengiving til
eksamen er gitt i 2. kolonne
Gutt (15) med kjent astma kommer med mor til fastlegen. Gutten har det siste året utviklet
atferdsproblemer og humørsvingninger både på skolen, hjemme og i fritiden. Det er muligens
årstidsrelaterte forverringer der han blir oppgiret, kranglete, sover lite og kan bli stygg i "kjeften". Da
forstyrrer han de andre i klassen, prater mye og er urealistisk skrytende. Han har vært i slåsskamp
flere ganger det siste året. De vanskelige periodene er ikke knyttet til forverring av astmaen. Mor
mener han aldri er mye lei seg eller deprimert, noe han bekrefter. En bror av mor har fått diagnosen
bipolar lidelse. Far er kriminell og er for tiden i fengsel. Når du møter gutten er han høflig og svarer
greit, vanlig stemningsleie. Han innrømmer at han kan havne i trøbbel, men ønsker ikke å gjøre noe
"gæli". Han har aldri gjort noe kriminelt. Medikasjon: Beklometason inhalator 50 µg x 2 og Salbutamol
(B2-agonist) ved behov.
Hva er den mest sannsynlige diagnosen?
A

0 ADHD
Ved ADHD skal symptomer og trekk ha vært til stede før 7 års alder, være gjennomgående og
situasjonsuavhengige, og såvidt klare periodiske svigninger er ikke typisk.
B 0 Bivirkninger av B2-agonist
Vil først og fremst gi fysiske bivirkninger og i noen tilfeller rastløsthet/uro, men da ved vedvarende
bruk
C X 1 Bipolar lidelse
Riktig. Typisk som her er periodevise humørskiftninger, økt energi, minsket søvnbehov og
grandiositet.
D 1 Atferdsforstyrrelse
Et rimelig forslag men det er ikke typisk med periodevise vansker
000015594ea5a72313
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Gutt, 12 år, har blitt ekstremt nøye med hygiene, vasker seg stadig på hendene og dusjer veldig lenge.
Han er bekymret for ulike sykdommer, sjekker all matemballasje og spiser ikke maten dersom
emballasjen har vært åpnet tidligere. Han unngår også å spise mat som har stått åpen på bordet, fordi
noen kan ha hostet på maten. Du som hans fastlege mener hoveddiagnosen er en tvangslidelse.
Hva bør legen gjøre videre?
A

Starte behandling med selektive serotoninreopptakshemmere, SSRI
Internasjonale retningslinjer anbefaler å tilby kognitiv terapi med eksponering og
responsprevensjon til barn med tvangslidelse som første valg. Dersom de ikke responderer skal
tillegg av SSRI vurderes.
B X Henvise til en behandler/enhet som kan gi kognitiv terapi for tvangslidelse
Internasjonale retningslinjer anbefaler å tilby kognitiv terapi med eksponering og
responsprevensjon til barn med tvangslidelse som første valg.
C Berolige med at slike symptomer ikke er uvanlige hos barn og vil gå over av seg selv
Feil, OCD har kronisk forløp hos minst 60 %
D Henvise pasienten til observasjonsinnleggelse fordi han kan være i ferd med å utvikle en psykose
Det er ikke nevnt klare psykotiske symptomer – alle symptomene kan forklares med OCD
000015594ea5a72313
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Amina, 3 år, kommer til primærlegen i følge med mor og helsesøster for flyktningehjelpen i kommunen.
Helsesøster forteller at Amina og mor kom til flyktningemottaket fra en flyktningeleir i Øst-Afrika for 12
dager siden. En uke etter at de kom til Norge ble Amina forkjølet, klaget over sår hals og virket lyssky. I
går kveld fikk hun i tillegg lett feber og et småprikket, rødlig utslett. Helsesøster har ingen opplysninger
om Aminas vaksinasjonsstatus. Legen finner et makulopapulært, generalisert, rødlig og ikkekonfluerende utslett uten slimhinneaffeksjon, samt retroaurikulære, forstørrete lymfeknuter.
Temperaturen er 38,5.
Hva er den mest sannsynlige diagnosen?
A

Den femte barnesykdom (erythema infectiosum)

B

Skarlagensfeber (scarlatina)

C X Røde hunder (rubella)
D

Meslinger
000015594ea5a72313
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Foreldrene til Petter på 4 år kommer til deg på legekontoret og er bekymret. De siste to måneder har
de observert flere episoder av ca. 1-2 minutters varighet hvor guttens bevissthet er tydelig endret, og
hvor han har en nedsatt evne til å respondere normalt. Under episodene plukker han på tøy, flytter på
gjenstander og vandrer hvileløst rundt. Slike episoder er også observert i barnehagen.
Hva er mest sannsynlig årsak til episodene?
A
B
CX
D

Myoklone anfall
Enkle partielle anfall
Komplekse partielle anfall
Absence anfall
000015594ea5a72313
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Som almenlege påviser du et lyskebrokk hos en 3 uker gammel gutt.
Hva bør du gjøre?
AX
B
C
D

Henvise barnet straks til operativ behandling.
La barnet bli litt større før henvisning for kirurgi.
Informere foreldrene om at lyskebrokk hos nyfødte ofte blir bra av seg selv.
Anbefale brokkbind en stund for å unngå komplikasjoner.
000015594ea5a72313
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En gutt på 5 år med atopisk eksem har i løpet av siste høst og vinteren (siste ½ år) hatt 3 langvarige
luftveisinfeksjoner med symptomer fra nedre luftveier >3 uker. De første 2-3 dagene ved hver infeksjon
har han hatt litt feber og vært snørrete. Deretter har han vært feberfri, men har hatt hoste, slim i nedre
luftveier, hoste med slim-brekninger på natt, tung pust og noen ganger piping. Han synes det har blitt
tyngre å puste ved lek ute. Gutten kommer med sin mor til ditt legekontor. Han har vært uten feber
siste uken, ikke vært snørrete og vært i barnehagen.
Hva bør du gjøre med ham på ditt legekontor?
A X Klinisk us, spørre om familiær sykdom, starte inhalasjonsbehandling med en korttidvirkende
Beta2-agonist, ny kontroll 6 uker.
En familie-anamnese er viktig. Ut fra hans sykehistorie, med atopisk eksem og symptomer fra
nedre luftveier siste høst/vinter, kan dette tyde på utvikling av astma. Å starte behandling med
korttidsvirkende Beta2-agonist på spacer kan gi effekt på hans symptomer. Ved kontroll vil man
evaluere effekten og justere behandlingen videre.
B Klinisk us, ta nesesekret som sendes for analyse av et panel av luftveisvirus for å avklare agens.
Han har ikke vært snørrete siste uken. Han har hatt langvarige symptomer som trolig har vært
utløst av ulike luftveis virus siste høst og vinter, siden han går i barnehage hvor det er mange
barn tett samlet og ulike virus i miljøet. Om man påviser ett virus i hans nesesekretprøve nå, kan
dette være en utløsende faktor den siste tiden, men forklarer likevel ikke symptomene siste ½ år.
Det finnes ikke noe spesifikk behandling for viruset.
C Klinisk us, spirometri-undersøkelse på legekontoret, deretter vurdere en kort peroral steroidkur
hvis unormal spirometri.
Barn på 5 år har liten evne til å gjennomføre spirometri-undersøkelse pga tekniske vansker.
Spirometrien vil dermed bli ikke-representativ og kan tolkes feil. En kort peroral steroid kur kan
vurderes i behandling av barn med kjent astma, noe han ikke har.
D Klinisk us, ta en blodprøve som analyseres for "hurtig" CRP og vurdere en antibiotikakur hvis
CRP >50.
Han har ikke hatt feber siste uken. Det er langvarige symptomer. Bakteriell infeksjon er lite
sannsynlig.
000015594ea5a72313
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Et 6 uker gammelt barn med Downs syndrom er på rutine helsestasjonskontroll. Hun har gått dårlig
opp i vekt de siste 2 ukene. Hun spiser mindre og sovner ved brystet. Hun venter fortsatt på time til
barnekardiolog for rutine hjertescreening som alltid gjøres hos barn med Downs syndrom.
Ved klinisk undersøkelse hos legen puster barnet litt fort med subcostale inndragninger, normale funn
ved stetoskopi av lungene, systolisk bilyd langs venstre sternalrand, leveren er 3 cm under costalbuen,
normale lyskepulser.
Hva bør legen gjøre?
A X Ringe barnekardiolog, be om hastetime på mistanke om hjertesvikt.
Korrekt svar. Det er klinisk mistanke om hjertesvikt sekundært til en uoppdaget AVSD.
B Anbefale morsmelktillegg på flaske, sende henvisning for poliklinisk lungeutredning.
C Anbefale morsmelktillegg på flaske, sende purring til barnekardiologisk poliklinikk.
000015594ea5a72313
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Jørgen er 16 måneder gammel og har hatt diare i 4 dager. Han går i barnehage og har ikke vært i
utlandet. Det er blod og slim i avføringen. Han er subfebril, og mor tolker det slik at han har vondt i
magen. Han virker inntørket (dehydrert) og innlegges derfor på sykehus. Det tas en avføringsprøve på
sykehuset hvor man finner en sannsynlig årsak til sykdommen.
Hva viser prøven mest sannsynlig?
A X Vekst av Campylobacter jejuni
Den hyppigste årsak til blodig diare i Norge - (han har ikke vært utenlands)
B Positiv PCR test for norovirus
Gir oppkast og vanndig diare.
C Positiv ELISA test for rotavirus
Gir vanndig diare.
D Vekst av Salmonella bakterier
Gir blodig diare, men de fleste smittes i utlandet.
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Som legevaktlege undersøker du en kveld ei jente på 9 år hjemme hos foreldrene. Hun har vært slapp
og trøtt en ukes tid, er afebril og har siste døgnet hatt vondt i magen. Foreldrene synes at hun ikke helt
"er seg selv", og de er bekymret for at noe alvorlig er i veien.
Hvilke anamnestiske opplysninger vil særlig ha betydning for diagnose og behandling?
A X Tørste og eventuelt polyuri
Du mistenker diabetes mellitus.
B Vaksinasjonsstatus og evt. gjennomgåtte infeksjoner i spebarnsalderen.
C Nylige utenlandsreiser til land med dårlig hygienisk standard
D Eventuelt petecchialt utslett som forsvant spontant
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Mons 14,5 år oppsøker lege med bekymring for høydeveksten; han ser at de andre guttene vokser
forbi ham. Han angir ingen helseplager, men har hatt noe løs avføring siste 2 årene. Hans far kom i
stemmeskiftet 14,5 år gammel. Ved undersøkelse av gutten bekrefter du at høyden har falt av i
henhold til alder, og at han har et testikkelvolum på 3 ml.
Hvilken vurdering av denne guttens tilstand er mest riktig?
A

Gutten har forsinket vekst og utvikling, men da hans far også kom sent i pubertet, er dette en
normaltilstand som ikke trenger utredning.
Fars pubertet har startet to år før stemmeskiftet, dvs 12, 5 år gammel og således ganske på
gjennomsnittet hva gjelder tidspunkt. Her må studentene kjenne til hva som er definisjonen på
pubertetsstart, og cirka hvor lang tid det tar fra dette tidspunktet til testosteronmengden er stor
nok til å påvirke stemmebåndene til stemmeskifte.
B Vekstavvik kombinert med diaré i denne aldersgruppen gir sterk mistanke om inflammatorisk
tarmsykdom, og gutten må utredes.
Inflammatorisk tarmsykdom er en sjelden tilstand i denne aldersgruppen. Kombinasjonen
vekstavvik og cøliaki ville dog vært et riktig svaralternativ.
C Han er nå såvidt i gang med puberteten, vil komme i stemmeskiftet og ha en vekstspurt innen 1
år, og trenger derfor ikke utredning.
Puberteten starter ved tesetikkelvolum 4 ml. Fra dette tidspunktet tar det ca 2 år før stemmeskiftet
og den samtidige vekstspurten. Gjennomsnittlig tidspunkt for pubertetsstart for norske gutter er 12
år, og de kommer da i stemmeskiftet det året de fyller 14 år.
D X Hans far hadde pubertet til normal tid, og guttens vekstavvik og forsinkede pubertet må derfor
utredes.
Hvis det er klar familieanamnese på forsinket vekst og utvikling samt ingen mistanke om
tilgrunnliggende sykdom, trenger ikke tilstanden utredning. Her er det imidlertid ingen
anamnestiske holdepunkter for sen pubertet og i tillegg informasjon om diare som kan indikere
tarmsykdom, som igjen kan forårsake vekstavvik og forsinket pubertet. Tilstanden skal derfor
utredes.
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Hans,6 år, blir innlagt på sykehus etter fire dager med oppkast og diare. Ved innleggelsen er han
våken, men trøtt og slapp. Han har ikke tisset siste 12 timer, han har tørre slimhinner, er takykard og
har forlenget kapillær fylningstid. Han veier 22 kg i mottagelsen.
Hvor stort væsketap vil du beregne at han har?
A

1540 ml
Dette er basalbehovet for 22 kg.
B 4020 ml
Dette er totalt væskebehov; basalbehov og væsketap.
C X 2400 ml
Klinisk moderat dehydrering ca 10%: Normal vekt = 22/0.90= 24,4 kg. Vekttap: 2,4 kg
D 1158 ml
Her er det regnet mild dehydrering ca 5% med vekttap 1,16 kg. Dette er mindre sannsynlig da
han har uttalte kliniske tegn på dehydrering.
000015594ea5a72313
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Utover høsten har 12 år gamle Siri virket sliten, men hun har gått på skolen og deltatt på håndball. Mor
har tidligere vært mye plaget med migrene, og en fetter har epilepsi. Foreldrene tar jenta med til legen
på grunn av hodepine og oppkast om morgenen de siste 2-3 dager. Ved undersøkelse på legekontoret
virker hun blek og stille. BT 100/60, puls 78/minutt. Ved klinisk undersøkelse er det ingen sikre
patologiske funn, men legen er usikker på om det er utvisket papillegrense på venstre øye.
Hvilken diagnose bør mistenkes, og hva bør legen gjøre?
AX
B
C
D

Hjernesvulst i bakre skallegrop, innleggelse på sykehus
Migrene, resept på ibuprofen og time for kontroll
Medfødt AV-malformasjon, henvise til cerebral MRI
Subarachnoidalblødning, innleggelse på sykehus
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En 33 årig kvinnelig syklist er blitt påkjørt av en lastebil. Rtg. thorax viser fraktur i costae 11 og 12 på
hø. side, og ultralyd av abdomen viser både lever- og hø. nyre-kontusjoner. Det ses ingen sikker fri
væske i buken. Pasienten innlegges på gastro-overvåkning til observasjon.
Hva er den beste måten å overvåke blødningene?
A Regelmessige puls og blodtrykksmålinger.
B X Legge inn blærekateter og måle time-diurese.
Det tidligste kliniske tegnet på alvorlig blødning er avtagende diurese.
C Hyppige kontroller av bevissthetsgrad.
D Regelmessige Hgb målinger.
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Hvilken histopatologisk T (tumor) diagnose er den hyppigst forekommende ved blærekreft?
A

T1
Tumor infiltrert i lamina propria. Sjelden 10-15%.
B cis (carsinoma in situ)
Sjelden, < 5%.
C T2
Muskelinvasiv cancer, forekommer i ca 20-30% av tilfellene..
D X Ta
Den vanligste overfladiske blæretumoren, utgår fra urotelet. Finnes hos 50-70% av pasienter med
nyoppdagete blæresvulster.
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En mann på 85 år oppsøker legekontoret pga smerter baktil i rygg/flanke på venstre side. Han
beskriver lette, murrende smerter som har vært nærmest kontinuerlig til stede i de siste 3 uker. Han
føler seg ellers frisk, men har vannlatingsplager og må opp en til to ganger om natten. Du finner lett
bankeømhet i ve flanke og forstørret prostata. Du er usikker på om prostata som var litt hard, kan
representere prostatakreft.
Hvilken utredning bør du gjøre i tillegg til standard blodprøver?
A

Du sjekker PSA og bestiller CT av urinveiene for å få en best mulig oversikt over både prostata og
nyrer.
PSA er ikke nødvendig å ta i første omgang. Dersom man mistenker metastaserende
prostatakreft, er det riktig å ta PSA på eldre menn. Kreatininverdien bør tas før man henviser til
CT med kontrast siden kontrasten kan virke nefrotoksisk ved forhøyet kreatinin. CT er ikke en
undersøkelse som er sensitiv i forhold til prostatakreft.
B Du sjekker PSA og bestiller MR av prostata da du ikke kan utelukke prostatakreft.
PSA er ikke nødvendig i forhold til symptomene, men de andre blodprøvene er ok. MR av
prostata gjøres på yngre menn som skal ha kurativ behandling, og bestilles vanligvis av spesialist
i urologi. All behandling av prostatakreft hos menn over åtti år vil være palliativ.
C Du sjekker PSA og bestiller UL abdomen samt henviser pasienten til urologisk poliklinikk for
utredning.
Her bør fastlege avvente både blodprøvesvar og UL svar før evnt henvisning til spesialist.
D X Du bestiller UL av urinveiene siden dette vil kunne vise om pasienten eventuelt har hydronefrose.
I denne aldersgruppen leter man ikke etter prostatakreft med mindre pasienten har et
sykdomsbilde som gjør at man mistenker metastaserende prostatakreft. Her vil blodprøvene gi et
ganske godt bilde av nyrefunksjonen, og UL av nyrene tåles uansett kreatininverdi og vil kunne si
om pasienten har hydronefrose og evnt også resturin. Forstørret prostata, både malign og benign
kan gi hydronefrose og nyresvikt.
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En 62 år gammel kvinne innlegges akutt 8 dager etter ukomplisert Robot-hysterektomi for benigne
myomer. Hun har smerter i høyre flanke og kvalme. Hun er klam, blek og har frostanfall. Puls: 120/
min., blodtrykk (BT) 80/50, og Tp 39.8oC. Blodprøver viser normal kreatinin og elektrolytter, forhøyet
infeksjonsparametre samt hemoglobin (Hgb) på 12.6 (pre-op. Hgb var på 15.2). Akutt ultralyd
abdomen viser høyresidig hydronefrose og hydroureter samt moderate mengder fri væske i det lille
bekken. Klokken er 22.00.
Hvordan bør pasienten behandles?
A

Pasienten gis intravenøs antibiotika og ultralydveiledet drenering av mulig abscess i det lille
bekken.
Pasienten er i septisk sjokk og trenger akutt avlastning, og da er nefrostomi beste løsning.
Kreatinin trenger ikke å være forhøyet da den andre nyren sannsynligvis fungerer normalt.
B X Pasienten gis intravenøs antibiotika og henvises til akutt-innleggelse av nefrostomi.
C Pasienten tas direkte til operasjonsstuen til explorativ laparotomi på grunn av sannsynlig
postoperativ blødning, eventuelt med abscess.
D Pasienten gis intravenøs antibiotika og akutt operasjon med innleggelse av JJ stent i høyre ureter.
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En kvinne (58 år) kommer til legekontoret pga hyppig vannlating. Det tas en urinprøve som er normal.
Hun forteller om en episode hvor det var synlig blod i toalettet etter vannlating, men dette var for flere
måneder siden og kun en gang. Hun hadde da også litt svie ved vannlating. Nå har hun ingen svie.
Hun føler seg frisk.
Hvilken utredning er den mest korrekte for denne pasienten?
A

Pasientens vannlating skal kartlegges med miksjonslister og IPSS (Internasjonal prostatasymptomskåre) skjema. Dersom tydelig patologisk vannlatingsmønster, henvises hun til urologisk
poliklinikk for videre utredning med urodynamisk undersøkelse.
Vannlatingsmønsteret kan gjerne kartlegges med nevnte undersøkelser, men pasienter med
makrohematuri må utredes.
B X Pasienter med makrohematuri skal henvises til CT urinveier og cystoskopi.
Ved makrohematuri er standard utredning CT urinveier og cystoskopi selv om hematurien har
opphørt.
C Pasienter under 60 år med makrohematuri bør utredes med ultralyd av urinveiene for å spare
pasienten for røntgenstråler og skal også henvises til cystoskopi ved urologisk poliklinikk.
I denne aldersgruppen er CT urinveier den riktige undersøkelsen. UL er ikke en undersøkelse
som er sensitiv nok ved utredning av hematuri. Spesielt blir undersøkelse av ureteres og
nyrebekken ufullstendig.
D Siden pasienten ikke lenger har makro- eller mikrohematuri, er undersøkelse av øvre urinveier
unødvendig. Siden hun hadde svie i forbindelse med hematurien, kan man anta at en infeksjon
har forårsaket blødningen. Hun skal henvises til cystoskopi på grunn av hyppig vannlating.
Pasienter med makrohematuri skal alltid utredes selv om den har opphørt. Hun skal henvises til
cystoskopi pga hematuri.
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En 56 år gammel mann er henvist pga. alvorlig hypertensjon med BT 180/105 mmHg. Han er ellers
frisk, røyker ikke, men er overvektig med BMI 32. Du gjør følgende funn: Hb 13,4 g/dl (ref. 13,4-17,0),
kreatinin 130 mikromol/l, eGFR 50. Na 139 mmol/l (137-145), K 3,8 mmol/l (3,6-4,4), fastende glukose
9,3 mmol/l (4,0-6,0), HbA1c 6,9 % (4,3-5,6), kolesterol 5,4 mmol/l (3,9-7,8), normale leververdier, uACR 2,4 mg/mmol.
Hvilket utsagn stemmer best?
A

Første behandlingstrinn mot et så høyt blodtrykk vil være livsstilsintervensjon med vektreduksjon.
Vektreduksjon er helt relevant, men ved alvorlig hypertensjon anbefales vanligvis oppstart av
medikamenter.
B Mannen har mest sannsynlig hypertensiv nyreskade, og det bør startes antihypertensiv
behandling med f.eks. kalsiumantagonist eller ACE-hemmer.
C Mannen har mest sannsynlig diabetes nefropati og bør behandles med ACE-hemmer eller
Angiotensin 2-blokker.
D X Urin stix vil gi verdifull tilleggsinformasjon.
Etter hypertensjon er glomerulonefritt og diabetes hyppigste årsak til nedsatt nyrefunksjon.
Hematuri vil være suspekt på glomerulonefritt da dette vanligvis ikke forekommer ved nyreskade
forårsaket av hypertensjon eller diabetes.
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På legekontoret blir du oppsøkt av en 47 år gammel mann som er tidligere frisk. Han føler seg i dårlig
form og har hodepine og synes at høyre arm er litt nummen. Han røyker ikke, bruker ingen medisiner
og har BMI 28 (BMI 25,0-29,9 overvekt).
Lab: BT 228/140. Kreatinin 90 µmol/L (60-105 µmol/L), eGFR 62 ml/min/1,73 m2 (>60 ml/min/1,73m2),
Urin stix: ++albumin.
Hvilken av følgende vurderinger er mest korrekt?
A X Du legger pasienten inn på medisinsk avdeling som ø.hjelp.
Denne pasienten skal legges inn da han har tegn på endeorganskade forårsaket av hypertensjon.
Albuminuri og nevrologiske manifestasjoner.
B Du bestiller akutt CT caput og tar pasienten tilbake til kontroll neste dag dersom det ikke er noen
funn på undersøkelsen.
C Du starter behandling med en kalsium-antagonist og tar ham tilbake til kontroll om 3 dager.
D Du starter blodtrykksbehandling med en angiotensinreseptor-blokker og tar pasienten til ny
kontroll om 2 dager.
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NB Fasit ble endret på dette spørsmålet! Opprinnelig fasit er markert med X, poengiving til
eksamen er gitt i 2. kolonne
En 65 år gammel mann med hypertensjon og kronisk nyresvikt stadium 3A (eGFR 45-59 ml/min) blir
innlagt pga sterke ryggsmerter. Smertene har ført til at han ikke har orket å spise eller drikke noe
særlig. Han har brukt høye doser med diklofenakkalium (NSAID) som smertestillende. Hans faste
medisiner er en ACE hemmer, en kalsium antagonist og insulin.
Lab: BT 150/95. Hb 18,1 g/dl (13,4-17,0 g/dl), kreatinin 500 µmol/L (60-105 µmol/L), karbamid 34
mmol/L (3,5-8,1 mmol/L), kalium 5,7 mmol/L (3,5-4,4 mmol/L), bikarbonat 18 mmol/L (22-30 mmol/L).
Han har diurese.
Hvilket av følgende tiltak i mottak er mest korrekt?
A 0 Seponere diklofenakkalium (NSAID) og gi 1l 0,9% NaCl iv
B X 1 Seponere ACE hemmer og diklofenakkalium (NSAID) og gi 1l 0,9% NaCl iv
ACE hemmer og NSAID i høye doser gir kraftig fall i glomerulusfiltrasjonstrykket og kan utløse en
akutt nyresvikt og redusere den antihypertensive effekten av ACE hemmeren. Seponering og
rehydrering av pasienten er korrekt behandling.
C 1 Legge inn dialysekateter i lysken for å starte dialysebehandling.
D 0 Seponere diklofenakkalium (NSAID), gi 1l 0,9% NaCl iv og øke dosen av ACE hemmer for å
redusere blodtrykket.
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En 84 år gammel mann med urosepsis og multiorgan-svikt har vært behandlet på intensivavdelingen
med dialyse. Han har vært behandlet for hypertensjon i 40 år, han er plaget av claudicatio og har et
kjent abdominalt aorta-aneurisme med diameter 39 mm. Han hadde kronisk nyresvikt stadium 4
(eGFR 15-29 ml/min) med eGFR 20 ml/min før han ble akutt syk. Han er nå mye bedre og klar for å
skrives ut til rehabilitering. Han trenger fortsatt dialyse-behandling. Ved utskrivningssamtalen spør han
deg om han kommer til å trenge dialyse resten av livet.
Hva bør du svare han?
A

Det er sannsynlig at han iløpet av de nærmeste ukene vil gjenvinne nyrefunksjonen helt og
dermed slippe dialyse.
B Du forteller ham at det er stor sjanse for at han iløpet av 6 mnd gjenvinner nyrefunksjonen og da
kan slippe dialyse.
C X Nyrefunksjonen er tapt, og han kommer mest sannsynlig til å trenge dialyse resten av livet.
Med så uttalt nyresvikt, claudicatio, abdominalt aortaaneurisme og hypertensjon forut for det
akutte sykdomstilfellet er det uvanlig at nyrefunksjonen gjenvinnes slik at pasienten ikke trenger
dialyse.
D Nyrefunksjonen er tapt, og en vil starte transplantasjonsutredning etter utskrivelsen slik at tiden i
dialyse blir så kort som mulig.
Transplantasjonsutredning er ikke aktuelt pga komorbiditet og alder.
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En 55 år gammel mann med kronisk nyresvikt pga polycystisk nyresykdom går til kontroll hos deg på
legekontoret. Han har det bra og er i full jobb. Du har ved 3 ulike anledninger målt BT
160/100-150/90-153/97.
Lab: Kreatinin 120 µmol/L (60-105 µmol/L), eGFR 58 ml/min/1,73m2 (>60 ml/min/1,73m2), Albumin 41
g/L (36-45 g/L), kalium 4,3 mmol/L (3,5-4,4 mmol/L). Urin stix: +blod, ++ albumin, albumin/kreatininratio 53 mg/mmol (<3 mg/mmol).
Hvordan bør du behandle denne pasienten?
A

Du gir ham et kombinasjonspreparat med en kalsiumblokker og angiotensin-reseptor blokker og
tar ham tilbake til kontroll om 10 dager.
Trenger ikke starte kombinasjonsbehandling ved så beskjeden hypertensjon. Spesielt ikke når en
starter med høyeste dosen av kalsiumantagonisten.
B Du gir ham en kalsiumblokker og tar ham tilbake til kontroll om 10 dager.
Ingen dokumetert effekt på albuminuri.
C Du gir ham et tiazid diuretikum og tar ham tilbake til kontroll om 10 dager.
Ingen dokumentasjon på reduksjon av albuminuri.
D X Du gir ham en angiotensin-reseptor blokker og tar ham tilbake til kontroll om 10 dager.
Dokumentert effekt på reduksjon av albuminuri og bedret nyreoverlevelse. Bra antihypertensiv
behandling.
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En 45 år gammel kvinne har de siste 2-3 ukene hatt smerter fortil på halsen, litt hevelse og ømhet i
samme område. Siste uke økt svetting og hjertebank. Klinisk undersøkelse viser en klar ømhet over
glandula thyreoidea, som også er lett forstørret og litt fast i konsistensen. Puls 92/minutt, regelmessig.
Lab.prøver viser CRP 90 mg/L (referanseområde < 5 mg/L), fritt tyroksin 40 pmol/L (referanseområde
12-22 pmol/L), TSH < 0,01 mIE/L (referanseområde 0,27-4,20 mIE/L), antistoff mot tyreoperoksidase
(anti-TPO) 63 kU/L (referanseområde < 35 kU/L), anti-TSH-reseptor (TRAS) 1 IU/L (referanseområde
< 1 IU/L).
Hvilken bildediagnostisk undersøkelse er mest aktuell dersom du skulle være i tvil om diagnose og
valg av behandling? (Det forutsettes at alle nevnte metoder er tilgjengelig innen rimelig reiseavstand)
A

CT av hals og mediastinum
CT av halsen vil neppe gi mer informasjon enn palpasjon av halsen. Kort sykehistorie gir liten
sannsynlighet for å finne adenom eller knutestruma på halsen eller i mediastinum.
B Ultralydundersøkelse av hals/thyreoidea
Ultralydundersøkelse yter lite, sammenlignet med scintigrafi og opptaksmåling.
C X Thyreoideascintigrafi med opptaksmåling
Scintigrafi bekrefter lavt eller manglende opptak ved subakutt tyreoiditt
D MR collum + hypofyse
Ikke indiserte undersøkelser. Lavt TSH-nivå skyldes negativ feedback pga. tyreotoksikose
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Fysisk aktivitet påvirker følsomhet for insulin, noe som er av betydning for korrekt insulindosering ved
diabetes.
Hva er den hyppigste effekten på følsomheten hos en godt kontrollert pasient med type 1 diabetes?
A Minsker under og etter fysisk aktivitet.
B Øker under, men ikke etter fysisk aktivitet.
C X Øker under og etter fysisk aktivitet.
Den gjenværende effekten er klinisk betydningsfull.
D Minsker under, men ikke etter fysisk aktivitet.
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En tidligere frisk kvinne på 52 år oppsøker deg som fastlege. Hun har gått opp i vekt ca 4 kg på 2 år,
fryser lett og føler seg nedstemt. Oligomenorre et par år. Det er ingen i nær familie med
stoffskiftesykdom. Hun har ikke struma. Fritt tyroksin er 11.3 (ref 12,0 - 22,0) pmol/L, og
thyreoideastimulerende hormon (TSH) er 5.8 (ref. 0,27 - 4,20 mIE/L). Øvrige blodprøver: Hemoglobin,
leukocytter, C-reaktivt protein og kreatinin er alle normale.
Hvilken tilleggsblodprøve kan hjelpe deg mest for å avklare diagnosen?
A

Fritt trijodtyronin (FT3)
Ikke riktig. Storparten av T3 produseres intracellulært ved dejodering av tyroksin (T4), og FT3 i
blod er av liten nytte ved spørsmål om hypotyreose.
B TRAS (Anti-TSH reseptor)
Ikke riktig. TRAS er forhøyet hos > 90% av pasienter med autoimmun hypertyreose, men bare
hos ~10 % av pasienter med autoimmun hypotyreose, og har liten eller ingen plass i diagnostikk
ved spørsmål om hypotyreose.
C Tyroksinbindende globulin (TBG)
Ikke riktig. TBG er et transportprotein som binder tyroksin i blodet og utgjør et lager (eller "buffer")
av tyroksin. Her er det fritt tyroksin som er oppgitt, og TBG -nivået har liten eller ingen betydning.
D X Anti-TPO (Anti-thyroid peroxidase)
Riktig svar. Ved autoimmun hypotyreose har >90 % av pasientene forhøyet anti-TPO. Personer
med forhøyet anti-TPO har økt risiko for å utvikle hypotyreose. Denne kvinnen har grenseverdier
for stoffskifteprøvene, men hvis hun også har betydelig forhøyet anti-TPO, er det sannsynlig at
hun vil utvikle en sikker hypotyreose.
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NB Fasit ble endret på dette spørsmålet! Opprinnelig fasit er markert med X, poengiving til
eksamen er gitt i 2. kolonne
Lina (65 år) pådro seg nylig et underarmsbrudd da hun falt på isen. Hun ble henvist til
beintetthetsmåling som viste T-score på -2.7 SD i lumbalkolumna, -2.5 i lårhals og -1.9 i total hofte.
Pasienten har hatt plager med øsofagitt og bruker protonpumpehemmer daglig. Hun har normal
nyrefunksjon.
Hva er førstevalg av behandling hos denne pasienten i tillegg til tilskudd av kalsium og vitamin D?
A 1 Parathyroidea-analog
B 1 Denosumab (antistoff mot RANKL)
C X 1 Bisfosfonat (Alendronat)
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Når blodsukkeret hos personer uten diabetes faller under ca. 4.5 mmol/l, supprimeres personens egen
(den endogene) insulinproduksjon, og ved blodsukker ca. 3.8 mmol/l starter den «hormonelle
motreguleringen» med formål å hindre ytterligere blodsukkerfall.
Hvilke hormoner er viktigst i den «hormonelle motreguleringen» mot hypoglykemi hos personer som
ikke har diabetes?
A

Glukagon, tyroksin, kortisol og veksthormon
Ikke riktig. Tyroksin har ingen kjent rolle i den "hormonelle motreguleringen" mot hypoglykemi.
B Adrenalin, kortisol og veksthormon
Ikke riktig. Glukagon mangler her, og glukagon er det viktigste motreguleringshormonet hos
personer som ikke har diabetes.
C X Glukagon, adrenalin, kortisol og veksthormon
Riktig svar. Glukagon, adrenalin, kortisol og veksthormon er de viktigste
motreguleringshormonene hos personer uten diabetes.
D Glukagon, adrenalin, tyroksin og gastrin
Ikke riktig. Verken gastrin eller tyroksin har noen kjent rolle i den "hormonelle motreguleringen"
mot hypoglykemi.
000015594ea5a72313
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41
En 38 år gammel kvinne med en tidligere depresjon i 20-årene, men ellers frisk med jobb, mann, 3
barn og et ordnet liv har de siste 6 mnd vært mye sykmeldt fra jobb og ligget mye til sengs hjemme.
For 6 uker siden sa hun plutselig opp jobben. Mannen synes det er vanskelig å snakke fornuftig med
henne da hun ser mørkt på alt og mener hun ikke kan greie noen ting lengre og har t.o.m. snakket om
at hun "lukter vondt fordi tarmene hennes er gått i forråtnelse". Han sier han nesten ikke kjenner henne
igjen. Du ser at klærne hennes er alt for store. Hun ser slapp og blek ut, men somatisk status og
blodprøver viser ikke noe unormalt. Selv sier hun lite, sitter sammensunket og avviser å være
deprimert når du spør henne om det.
Hva er den mest sannsynlige diagnosen?
A

Moderat til alvorlig depresjon
Hun er åpemnbart psykotisk og da er det høyere alvorlighetsgrad
B Hypokondri
Annet klinisk bilde, hun klager dessuten ikke: det er mannen som kontakter lege
C OCD
Dette er ikke tvangstanker hun har hatt over tid men mye mer likt depressiv psykose
D X Depressiv psykose
000015594ea5a72313
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En mann (35 år) legges inn i psykiatrisk avdeling som øyeblikkelig hjelp og har tidligere vært innlagt
med mani. Han er nå urolig, snakker i ett sett og er vanskelig å avbryte. Han er sint, truende, deprimert
og uttrykker selvmordstanker. Han har ikke brukt psykofarmaka på flere måneder.
Hva er den mest sannsynlige diagnosen?
A
B
C
DX

Polymorf psykose
Bipolar lidelse med mani
Bipolar lidelse med depresjon
Bipolar lidelse med blandet episode (mixed state)
Pasienten har sterke innslag av mani med stor uro og depresjon med depressiv stemning og
selvmordstanker
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En 40 år gammel kvinne som vanligvis fungerer svært godt kommer til ditt kontor. Du vet at hun har
hatt to tidligere depresjoner, en vanskelig barndom og i tillegg vært utsatt for en voldtekt for tre år
siden. Nå grubler hun mye og er trist, hun har svært dårlig konsentrasjon, sover lite på natten og hviler
på dagen. Hun har vanskelig for å gå ut av huset, dårligere personlig hygiene enn vanlig og selvtilliten
er dårlig.
Hvilken prognose har hun sannsynligvis på lang sikt, dvs i årene som kommer?
A X Hun vil oppnå sin tidligere funksjon, men få flere episoder med depresjon
Pasienten har hatt tidligere depressive episoder og kommet seg. Det taler for at hun vil komme
seg også fra denne episoden. Hun har imidlertid en stor risiko for nye episoder senere i livet
B Hun vil oppnå sin tidligere funksjon og ikke bli deprimert flere ganger
C Hun vil før eller senere utvikle en psykotisk tilstand
D Hun vil ha redusert funksjon i flere år fremover men med noen bedre perioder
000015594ea5a72313

44
Du har utredet en mann (42 år) somatisk for brystsmerter, hjertebank og pustevansker som kommer
når han skal møte kunder i jobben.
Hva er mest sannsynlig psykisk lidelse?
A Panikklidelse
B X Sosial fobi
Symptomene er situasjonsavhengige, knyttet til en sosial situasjon
C Depressiv episode
D Hypomani
000015594ea5a72313
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45
Kvinne 19 år, frisørlærling, trives svært godt i jobben, får gode tilbakemeldinger og skal opp til fagbrev
om 4 uker. Hun kommer til deg på legevakta og forteller at hun i kveld plutselig opplevde akutt
åndenød (snører seg i halsen), kaldsvette, smerter i brystet og besvimte nesten. Hun beskriver det
hele som en svært skremmende opplevelse. Anfallet varte ca 30 min, og hun er nå sliten, skremt, men
ellers ok. Hun har hatt tre liknende anfall siste måned, men ikke så sterkt som i dag. Det er noe
hjertesjukdom i familien, bl.a. fikk far hjerteinfarkt 62 år gammel. BT 110/70, puls 90, normale
respirasjonslyder over lungene.
Hvilken diagnose er mest sannsynlig?
A

Blodtrykksfall
Et blodtrykksfall vil være av kortere varighet, oftest oppstå ved at man reiser seg rask fra sittende/
liggende til stående stilling og symptomet er svimmelhet og ev. kompenserende rask puls.
B Supraventrikulær tachykardi
Supraventrikulær tachykardi gir rask puls og kan også gi lavt BT (svimmelhet), men lite
opplevelse av åndenød og brystsmerter.
C X Panikklidelse
Symptomene i oppgava er typiske symptomer på panikklidelse.
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46
En deprimert kvinne sover med flere oppvåkninger fra kl 03 om natten til kl 09 om morgenen og klager
over tretthet. Vanligvis sover hun 8 timer per natt og står opp kl 06.30.
Hva bør hun gjøre?
AX
B
C
D

Stå opp når hun våkner og ikke sove på dagtid
Legge seg ekstra tidlig om kvelden
Prøve å få korte epsioder med søvn i løpet av dagen
Hvile på formiddagen, men ikke sove mer enn 15 minutter
000015594ea5a72313
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Mann, 22 år, kommer sammen med sin samboer på legekontoret, hun forteller at han siste tiden har
blitt helt besatt av å vaske seg, spesielt hendene kan han vaske lange tider i løpet av dagen. Han
bekrefter dette, og forteller at han har hatt det slik lenge, men de siste månedene har det vært
tiltagende, sier han nå kan bruke 3-4 timer på å vaske seg i løpet av en dag. Ved undersøkelse ser du
at hendene hans er rødflammete og såre. Han er redd for å bli syk selv eller å smitte samboeren med
alvorlig sjukdom.
Hvilken diagnose er mest sannsynlig?
A

Psykose (vrangforestillinger)
Ved psykose kan pasienter ha tvangshandlinger/ritualer, men ut i fra beskrivelsen her er det lite
som tyder på psykoseproblematikk.
B Allergisk eksem
Her er det vaskingen som har gitt sårhet på hendene, altså ikke primært en eksemtilstand.
C X Tvangslidelse
Vasketvang forårsaket av frykten for sjukdom/smitte er et av de vanligste symptomene på
tvangslidelse.
D Enkel fobi (bakterier/virus)
Enkel fobi vil ikke føre til tvangshandlinger (vasking), det vanlige ved fobier er unngåelse.
000015594ea5a72313
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48
En mann på 45 år kommer til legen. Pasienten har bestilt time da han har fått en advarsel for
alkoholbruken sin fra arbeidsgiver som har bedt ham gå til legen for å få hjelp. I samtalen med legen
kommer det fram at pasienten setter pris på flere sider ved alkoholen; særlig det at det får ham til å
slappe av, og det hjelper ham med søvnen. Samtidig uttrykker pasienten at han er bekymret for at han
trenger stadig mer alkohol for å oppnå samme effekt som før.
Hvilket motivasjonsstadium vurderer du at pasienten er i, og hvilken tilhørende strategi innenfor
motiverende intervju vil du bruke?
A X Han er i overveielsesfasen, og du utforsker ambivalens.
Riktig. Han uttrykker at alkoholbruken har gode og mindre gode sider
B Han er i handlingsfasen, og du gir råd.
Han er i overveielsesfasen
C Han er i føroverveielsesfasen, og du utforsker ambivalens.
Han er i føroverveielsesfasen, og en utforsker ikke da ambivalens
D Han er i føroverveielsesfasen, og du ber om tillatelse til å gi informasjon.
Han er i overveielsesfasen
000015594ea5a72313
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En pasient med diagnosen"Posttraumatisk stresslidelse" (PTSD) uten annen psykiatrisk
tilleggsproblematikk hadde delvis effekt av psykoterapi, og legen vurderte å starte medikamentell
behandling over noe tid.
Hvilken gruppe medikamenter bør man velge til denne pasienten?
AX
B
C
D

SSRI - Selektive serotoninreopptakshemmere
Antipsykotika i lavere doser
Anxiolytika - beroligende midler
Stemningsstabiliserende midler
000015594ea5a72313
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Pasienter med spiseforstyrrelser er en heterogen gruppe, både med tanke på symptomer, komorbiditet
og alvorlighetsgrad. Mange er syke over lang tid med både somatiske og psykiske symptomer og med
betydelig dødelighet.
Hvordan er prognosen generelt for spiseforstyrrelser?
A
B
C
DX

Nesten ingen blir helt friske.
40% blir betydelig bedre.
Halvparten blir friske eller betydelig bedre.
75% blir friske eller betydelig bedre.
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En 25 år gammel kvinne med kjent anorexia nervosa har lenge vært alvorlig undervektig. Hun ble
henvist til innleggelse for behandling, men skrev seg ut fordi reglene var for stramme. Hun ønsker
heller ikke oppfølging ved psykiatrisk poliklinikk fordi hun ikke føler seg forstått og hjulpet. Som
fastlege følger du hennes somatiske tilstand, og vekta går gradvis nedover slik at den nå er 39 kg (BMI
13,5). Allmenntilstanden er redusert, hun har lav puls og lavt BT. Blodprøvene viser leukopeni, og hun
har forhøyede transaminaser. Du er bekymret for pasientens somatiske helse og er redd hun vil kunne
dø av sin anorexia nervosa. Du vurderer om hun må legges inn på tvang.
Kan pasienten legges inn til tvungent vern etter psykisk helsevernloven?
A

Nei, anorexia nervosa er ingen alvorlig sinnslidelse.
Anorexia nervosa kan defineres som en alvorlig sinnslidelse i tilfeller der pasienten ikke er i stand
til å ta vare på seg selv.
B Ja, hun kan legges inn til tvungen observasjon for å avdekke om hun har en psykose.
C Nei, hun skal legges inn på nødrett på medisinsk avdeling.
D X Ja, hun kan legges inn og få næring som behandling, uten eget samtykke.
Frivillig behanlding har vært forsøkt.
000015594ea5a72313
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52
Hva er den viktigste årsaken til schizofreni?
A
BX
C
D

Traumer
Genetikk
Fødselskomplikasjoner
Kosthold
000015594ea5a72313

53
Antipsykotiske medikamenter kan deles inn i førstegenerasjons- (Haldol, Trilafon, Cisordinol) og
andregenerasjons-medikamenter (Risperdal, Zyprexa, Seroquel). Det har vært mye diskusjon om hva
som er forskjellen på disse når det gjelder klinisk effekt, og i hvilken grad
andregenerasjonsmedikamenter er bedre enn de gamle.
Hva mener man nå er den viktigste forskjellen mellom disse medikamentgruppene i klinisk effekt?
AX
B
C
D

Andregenerasjonsmedikamenter har mindre motoriske bivirkninger.
Andregenerasjonsmedikamenter er mer effektive.
Førstegenerasjonsmedikamenter gir større dødelighet.
Førstegenerasjonsmedikamenter har bedre effekt på de aller sykeste.
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54
Serumkonsentrasjonsmålinger av legemidler brukes noen ganger i styringen av farmakoterapi ved
psykiske lidelser.
For hvilket middel bør behandlingen alltid følges opp med regelmessige
serumkonsentrasjonsmålinger?
A
B
C
DX

Citalopram
Valproat
Lamotrigin
Litium
000015594ea5a72313

55
Hvorfor skal pasienter som behandles med klozapin ta ukentlige blodprøver de første 18 ukene av
behandlingen?
A
B
C
DX
E

På grunn av risiko for økt nivå av eosinofile granulocytter.
På grunn av risiko for kreatininstigning.
På grunn av risiko for depressive symptomer.
På grunn av risiko for agranulocytose.
På grunn av risiko for vektøkning.
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Du bestemmer deg for å gipse en ukomplisert Colles fraktur.
Hva er mest korrekt behandling?
A
B
CX
D

Legge på en sirkulær gips i fire uker.
Legge på en sirkulær gips i 10 dager, deretter gipslaske i 2 1/2 uker.
Legge på en gipslaske i 10 dager, deretter sirkulær gips (Scotchcast) i 2 1/2 uker.
Legge på en gipslaske i fire uker.
000015594ea5a72313
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57
Hvordan behandles hopperkne (patellarsenetendinopati) i utgangspunktet?
A
B
CX
D

Kun tablettbehandling med antiflogistika.
Kortisoninjeksjon i senen.
Veiledet opptrening med vekt på eksentriske øvelser.
Direkte kirurgisk behandling før andre alternativer er forsøkt.
000015594ea5a72313
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Hva er de karakteristiske histopatologiske funn ved kroniske senelidelser (tendinose)?
A
B
C
DX

Funn som ved bakteriell infeksjon
Uttalte inflammasjonsforandringer
Funn som ved akutt seneruptur
Tilnærmet fravær av inflammasjonsforandringer
000015594ea5a72313
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En revmatologisk pasient er henvist fra fastlegen til revmakirurg. Han plages med sterke smerter i
håndledd. Det er tatt et røntgenbilde som viser store forandringer forenlig med grad 4 på LDE
klassifisering med subluksasjon og ursurering, og leddflaten er ødelagt. Det er ingen pågående
synovitt.
Hva er det mest sannsynlige behandlingstilbudet?
A
BX
C
D

Fysioterapi med håndleddsstøtte
Avstivning av håndledd
Operasjon med reponering av ledd og oppstramming av ledd samt relokasjon av sener
Revma-medisiner
000015594ea5a72313
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En 30 år gammel kvinne kommer til fastlegen med en kul dorsalt i håndleddet. Hun har hatt kulen
lenge, og den varierer noe i størrelse, noen ganger er den ganske liten, men blir siden større og
plagsom under perioder med belastning av hånden.
Hva er mest sannsynlig diagnose?
AX
B
C
D

Ganglion-cyste.
Spontan seneruptur som forverres under belastning.
Synovitt rundt strekkesener under ekstensor-retinaklet.
Lipom.
000015594ea5a72313
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En 65 år gammel mann kommer til fastlegen og viser frem sin langfinger som han hevder har blitt stiv.
Fastlegen finner en streng-dannelse i håndflaten og kontraktur i MCP og PIP ledd.
Hva er det beste behandlingsalternativet for dette?
A
B
C
DX

Fysioterapi med tøyninger og skinne-behandling.
Kortison-injeksjon rundt senen.
Kirurgi med fjerning av senen som har blitt fortykket og gir kontraktur og stiv finger.
Injeksjons-behandling i strengen.
000015594ea5a72313
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En skiløper, voksen mann, har falt og skadet høyre tommels grunnledd. Du finner hevelse og ømhet
på ulnarsiden av leddet. Ved testing av stabilitet er det svikt av mediale kollateralligament.
Hva bør du gjøre?
AX
B
C
D

Melde pasienten til operasjon for skade på ulnare kollateralligament.
Tape fingeren til nabofingeren.
Forordne bevegelsestrening hos fysioterapeut.
Gipsbehandle skaden i 5 uker.
000015594ea5a72313
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63
Hva er riktig behandling av et "forstuet" fingerledd (partiell ligamentskade)?
A
B
CX
D

Operativ eksplorasjon og evt. sutur
Skinne med alle fingerledd i full strekk i 3 uker før opptrening
Ingen immobilisering, men aktive øvelser og fingerkobling
Gips i 6 uker før opptrening
000015594ea5a72313
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En 50 år gammel dame kommer inn på skaden etter fall på glattisen hvor hun tok seg for med strak
arm. Ved undersøkelsen ble det funnet hevelse og palpasjonsømhet hovedsakelig på håndleddsnivå
og radialt (fra distale 1/3 underarm og til midt på håndryggen). Det ble rekvirert røntgen på grunn av
frakturmistanke.
Hva bør være din kliniske arbeidsdiagnose etter undersøkelsen?
A
B
C
DX

Scaphoid-fraktur
Bennets fraktur i basis av første metacarp.
Lunatum luksasjon
Distal radiusfraktur
000015594ea5a72313
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Sperremargnagling er en hyppig anvendt operasjonsmetode ved skaftfrakturer på femur, tibia og
humerus.
Hvilken forutsetning må være oppfylt for å anvende metoden?
A
B
CX
D

Bruddet må være lukket.
Pasienten må kun være skadet i én knokkel.
Det må være godt feste for sperreskruer proksimalt og distalt.
Pasienten må være relativt ung.
000015594ea5a72313
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Hva er den viktigste behandlingen av venøse leggsår?
A Riktig bandasjevalg i henhold til sårsekresjon
B X Kompresjonsbehandling
Mest riktig svar fordi dette behandler årsaken til såret, nemlig venøs insuffisiens
C Hyppige antibiotikakurer
D Hyppig curettering av fibrin i såret
000015594ea5a72313
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En 35 år gammel mann har de siste månedene merket at forhuden på penis er blitt strammere. Det er
blitt litt vanskeligere å trekke forhuden tilbake, og i perioder har han ubehag i forbindelse med seksuell
aktivitet. Han har også observert hvitlige, arraktige drag på forhuden samt små overfladiske sår og
rødme. I det siste er det også kommet hvitlige forandringer på penishodet.
Hvilken diagnose er mest sannsynlig hos denne mannen?
A X Lichen sclerosus
Stemmer best med sykehistorien
B Lokalisert sclerodermi/ Morphea
Er en mulig diagnose, men vanligere og mer i samsvar med sykehistorien er lichen sclerosus
C Vitiligo
Gir ikke arraktige drag og sår, kun pigmentforandringer
D Gjærsoppinfeksjon
Gir ikke arraktige drag, men kan gi erosjoner og svie
000015594ea5a72313
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68
En mann på 68 år kommer til deg på allmenlegekontoret, og viser frem et område på høyre kinn på
1x1,5 cm med en tykk hvitlig skorpe. Han forteller at lesjonen gradvis har økt i størrelse siste 3-4
måneder. Innimellom klarer han pirke av skorpen, og lesjonen er da en stund et lettblødende sår som
ganske raskt får en ny skorpe . Du tar en stansebiopsi. Histologisk undersøkelse viser
plateepitelkarsinom.
Hvilken behandlingsform er best i dette tilfellet?
A
B
C
DX

Fotodynamisk behandling (PDT)
Kryobehandling
Imiquimod (Aldara® krem) (Toll-lignende receptor 7-ligand)
Eksisjon
Ja, plateepitelcarcinom skal eksideres med fri reseksjonskant da det er et potensiale for
spredning
000015594ea5a72313
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Hvordan diagnostiseres best sykdommen som spirocheten Treponema pallidum gir?
A

Ingen god laboratoriediagnostikk. Baseres på typisk klinikk
Dette gjelder ikke syfilis, men borrelia i tidlig stadium (erythema migrans)
B Dyrkning fra sårbunn
C Histologisk påvisning av typiske spirocheter i biopsi
D X Påvisning av antistoffer i blodprøve (serologi)
Syfilis diagnostiseres best ved serologi så fremt blodprøven er tatt sent nok til at serokonvertering
har oppstått.
Alternativt kan mørkefeltsmikroskopi gjøres, men det er ikke listet som svaralternativ her. Mulig
det på sikt blir aktuelt med PCR fra sårsekret, men det er ikke rutine pr i dag (2015).
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En kvinne på 37 år har hatt psoriasis siden hun var 25 år gammel. Hun har tidligere stort sett hatt god
kontroll over sykdommen ved å smøre med fuktighetskrem daglig, og i perioder på vinteren topikale
steroider og vitamin-D-analoger. Denne vinteren har hennes psoriasis vært riktig ille, og hun har fått
lysbehandling hos sin hudlege i tillegg til lokal smørebehandling. Lysbehandlingen har ikke gitt optimal
effekt, og hun sliter også med leddsmerter hvor hun ved to anledninger har fått kortison-injeksjoner i
hovne ledd av revmatolog.
Hvilken systemisk behandling er nå mest riktig å igangsette?
A

TNF-hemmer (f.eks Remicade®, Enbrel® eller Humira®)
Aldri førstevalg ved systemisk behandling av psoriasis
B Retinoid f.eks Acitretin (Neotigason®)
Dette er førstevalg om det ikke foreligger leddsmerter.
Er også førstevalg ved pustuløs psoriasis.
C Prednisolon
Bør unngås ved psoriasis
D X Methotrexat
Førstevalg når det foreligger leddsmerter
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Malassezia furfur forekommer som en del av normalfloraen på huden hos de fleste av oss.
Ved hvilken sykdom er denne mikroben en viktig faktor i patogenesen?
A
B
CX
D

Rosacea
Psoriasis vulgaris
Seborreisk dermatitt
Acne vulgaris
000015594ea5a72313
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72
Som allmennlege, blir du kontaktet av en 45 år gammel kvinne som det siste året har hatt økende
utslett i ansiktet og plager fra øynene. Hun opplever brenning og svie i huden i ansiktet. Det er
forbigående bedring ved bruk av Locoid krem (gruppe II-steroid). Hudstatus (se bilde): Erythematøse
papler og papulopustler over sentrale deler av panne, nese og kinn, i tillegg konjunktivalt erythem.
Hva er den mest sannsynlige diagnosen?

A X Rosacea
Klassisk klinikk med erythematøse papler og pustler samt conjunctivitt.
Topicale steroider gir gjerne forbigående bedring, men på sikt blir det verre.
B Periorificiell dermatitt
C Systemisk lupus erythematosus
D Acne vulgaris
000015594ea5a72313
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Du har legevakt i Loppa kommune, og det er lang vei til sykehus. Inga på 73 år har følt seg litt urven
siste døgnet. Hun kontakter deg på legevakt. Ved nærmere undersøkelse ser du at hun har
velavgrenset rødme anterolateralt venstre legg, samt hevelse og varmeøkning. Det er ømt når du tar
på området. Hun er subfebril, CRP måles til 100.
Hvordan vil du behandle dette?
AX
B
C
D

Behandler med systemisk antibiotika, og kontrollerer henne dagen etter.
Behandler med topikale steroider gruppe III og kompresjon.
Rekvirerer helikopter, og legger henne inn med spørsmål om nekrotiserende fasciitt.
Behandler med antibiotika topikalt, og kontrollerer henne dagen etter.
000015594ea5a72313
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Hvilken kombinasjon av antistoffer har høyest assosiasjon til systemisk lupus erytematosus (SLE)?
A ANA, RF, anti RNP
B X ANA, anti Sm, anti DNA
C ANA, revmatoid faktor, anti citrullinerte antistoffer (anti-CCP)
Anti CCP mer spesifikt for Revmatoid artritt
D ANA, anti SSA, anti SSB
Mer typisk for Sjøgren syndrom
000015594ea5a72313
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På fastlegekontoret ditt kommer det inn en kvinne på 43 år. Hun har helt fra ungdommen av røykt
15-20 sigaretter om dagen. For 2-3 måneder siden fikk hun økende leddverk i fingerledd. Du finner ved
klinisk undersøkelse at hun har hevelse i enkelte PIP-ledd både på venstre og høyre side.
Hvilken diagnostisk test vil hjelpe deg mest i diagnostiseringen av denne pasienten?
A

HLAB27 B.
Seronegative spondyloartropatier som Ankyloserende Spondyloartritt
B ANCA
Vaskulitter
C X Anti CCP
Pasienten har symmetrisk småleddsartritt. Røyking er assosiert til anti ccp pos RA
D ANA
Bindevevsykdommer
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En 30 år gammel tidligere stort sett frisk kvinne er lagt inn på infeksjonsposten med redusert
allmenntilstand og generell sykdomsfølelse. Hun har feber 39 grader Celsius, CRP 230 mg/l (ref.
område <5), trombocytose 450 G/L (ref. område 145-390) og leukocytose. Etter en uke med
antibiotikabehandling har pasienten ikke blitt noe bedre. Hun har ingen spesifikke organsymptomer
verken fra tidligere eller nå ved det aktuelle sykdomsbildet. Du begynner å mistenke at hun kan ha en
systemisk vaskulitt-sykdom da du ikke har funnet holdepunkt for bakenforliggende infeksjon og heller
ikke kreft.
Hvilken vaskulitt-sykdom er mest sannsynlig?
A X Aortitt/Takayasu arteritt
Alder, generell sykdomsfølelse og fravær av mer organspesifikke symtomer passer med dette
B Churg Strauss
Har ofte astma i sykehistorien, og blodbildet bærer preg av eosinofili
C Kjempecelle-arteritt
Forekommer hyppigst hos de > 50 år
D Henoch Schoenlein purpura
Gir purpura
000015594ea5a72313

77
Du er fastlege og har fjernet en mistenkelig pigmentert melanocytær nevus på høyre legg hos ei 60 år
gammel kvinne. Hun bruker Marevan på grunn av atrieflimmer. Patologen gir deg følgende
histologisvar: Hud med malignt melanom, superfisiell spredningstype. Breslows tumortykkelse: 1,7
mm. Clarks nivå 3. Minsteavstand til reseksjonrand: 3,0 mm. Mitoseaktivitet: 2 pr mm2. Ingen
vaskulær infiltrasjon påvist.
Hvordan bør denne pasienten følges opp/behandles videre?
A

Da melanomet ble fjernet i sin helhet, rekvirerer du bildediagnostikk i form av CT, og du henviser
pasienten videre dersom det blir gjort mistenkelige funn.
Galt svar. Frie reseksjonskanter er ikke nok. Pasienten må også til re-eksisjon om mulig.
B X Du henviser til kirurgisk avdeling slik at pasienten kan reopereres av kvalifisert kirurg.
Riktig svar da kyndig kirurg vet best hvordan re-eksisjon skal utføres i henhold til histologisvar.
C På grunn av Marevanbehandling og pasientens høye alder avtaler du i samråd med pasienten
kliniske kontroller hver 3. måned i 3 år og deretter hvert 2. år i ytterligere 2 år.
Galt svar. Hun kan godt følges av fastlegen, men må uansett til re-eksisjon om det er mulig.
D Du opererer på nytt og fjerner arret med 1 cm fri margin. Du henviser så pasienten til hudlege for
oppfølging.
Galt svar. Reeksisjon skal gjøres av kyndig kirurg.
000015594ea5a72313
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En studiepopulasjon med 10 000 personer undersøkes med en screeningtest for en kreftsykdom. Blant
100 personer som har sykdommen, gir testen positivt utslag hos 80. Testen gir positivt utslag hos 3%
av de 9900 personene som ikke har sykdommen.
Hva er testens positive prediktive verdi i denne studiepopulasjonen?
A

80%
Testens positive prediktive verdi er antall sanne positive delt på alle positive testresultat, her 80 /
(80 + 9900*0.03) = 80 / (80+297) = 21%
B X 21%
Testens positive prediktive verdi er antall sanne positive delt på alle positive testresultat, her 80 /
(80 + 9900*0.03) = 80 / (80+297) = 21%
C 20%
Testens positive prediktive verdi er antall sanne positive delt på alle positive testresultat, her 80 /
(80 + 9900*0.03) = 80 / (80+297) = 21%
D 97%
Testens positive prediktive verdi er antall sanne positive delt på alle positive testresultat, her 80 /
(80 + 9900*0.03) = 80 / (80+297) = 21%
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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. 10% av placentas volum.
Hva forventer man å finne ved mikroskopisk undersøkelse av placenta?
A
BX
C
D

Chorioamnionitt
Infarkter
Villitt
Funicitt
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En 32 år gammel kvinne har hatt en forstørret tyreoidea i flere måneder. Til å begynne med var den
øm. Nå har hun symptomer på hypotyreose. Bildet viser et histopatologisk snitt fra tyreoidea (x600,
HES).
Hva er diagnosen?
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A X Lymfocyttær tyreoiditt (Hashimotos sykdom).
Bildet viser rester av follikelstrukturer med onkocytær metaplasi og et lymfocyttinfiltrat. Fibrose
kan også sees, men ikke i dette bilde.
B Normalt tyreoidea vev.
Her er det ingen normale elementer.
C Granulomatøs tyreoiditt.
Lymfocytter sees ved granulomatøs lesjoner, men det er ingen epitelioide celler eller flerkjernede
kjempeceller.
D Hyperplasi (Graves sykdom.
Det få follikler i bildet er ikke hyperplastiske.
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Fluorescens in situ hybridisering (FISH) er en metode som kan brukes til å påvise kromosomer eller
gener i cellekjernen. Bildet viser FISH utført på to urotelceller fra en urinprøve fra en 68 år gammel
mann med hematuri og smerter i korsryggen. I den største kjernen er det 12 kopier av kromosom 3; 7
kopier av kromosom 7; 5 kopier av kromosom 17 og 3 kopier av 9p21.
Hvilken diagnose passer disse funnene med?
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A

Granulomatøs betennelse
Intravesikal behandling for blærekanser kan gi en granulomatøs reaksjon i blæreslimhinnen, men
ikke slike forandringer i epitelcellene.
B X Urotelialt karsinom
En økning i antall signaler for 2 eller flere av kromosommarkørene (kromosom 3, 7 eller 17) og/
eller tap av locus 9p21 er assosiert med urotelialt karsinom. I dette kasus er det en betydelig
økning i antall kromosomsentromerer for alle tre kromosomene og muligens også en økning i
antall 9p21. Resultatet er vel forenlig med urotelialt karsinom.
C Papillær urotelial neoplasme med lavt malignt potensial (PUNLMP)
Denne lavgradige lesjonen viser ikke slike omfattende genetiske endringer.
D Prader-Willi syndrom
Prader-Willi syndrom er er en genetisk tilstand assosiert med tap av deler av kromosom 15.
000015594ea5a72313
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En 48 år gammel kvinne får påvist en malignitetssuspekt fortetning i det venstre brystet ved
mammografiscreening. Ved histopatologisk undersøkelse sees en infiltrerende epitelial tumor som
viser kun noen få kjertellignende strukturer. Det er 12 mitoser /10 synsfelt med stor forstørrelse, og
cellekjernene viser moderat variasjon i form og størrelse.
Hvilken diagnose skal patologen gi?
A

Duktalt karsinom in situ
Duktalt karsinom in situ er per definisjon IKKE infiltrerende.
B X Duktalt karsinom, histopatologisk grad 3
Riktig svar. Det er få kjertelstrukturer, ganske mange mitoser og moderat kjernepleomorfi. Når
man fordeler poeng for disse tre aspekter og summerer resultatene til et skåre i henhold til
graderingssystemet for brystkreft, vil denne tumoren være grad 3. Den har kjertelstrukturer, og det
styrker diagnosen duktalt karsinom.
C Lobulært karsinom, histopatologisk grad 1
Lobulært karsinom har ikke kjertelstrukturer.
D Metastase fra malignt melanom
Melanom kan metastasere til brystet, men den histologiske beskrivelsen passer ikke med denne
diagnosen.
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En 25 år gammel kvinne skal rutinemessig ta prøve fra livmorhalsen. Ved gynekologisk undersøkelse
ser legen at det er sparsomme forandringer i slimhinnen på livmorhalsen. Han henviser pasienten til
gynekolog for å få tatt vevsprøver. Under ser du et histologisk bilde fra portioslimhinnen, 200 x
forstørrelse (HES).
Hva er diagnosen?
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A
B
C
DX

Humant papillomavirus (HPV)-forandringer med koilocytose
Lett dysplasi i plateepitelet (CIN 1)
Blødninger og reaktive forandringer i plateepitelet
Grov dysplasi i plateepitelet (CIN 3)
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En 75 år gammel kvinne henvises til gynekolog pga. postmenopausal blødning. Etter utredning blir hun
operert, og uterus fjernes. Bildet under viser et histologisk bilde fra myometriet, 200x forstørrelse
(HES).
Hva er diagnosen?

A
B
C
DX

Adenomyose
Endometriehyperplasi uten atypi
Endometriehyperplasi med atypi
Adenokarsinom
000015594ea5a72313
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Hva innebærer uttrykket perinatal dødelighet?
A
BX
C
D

Død av levende fødte barn i første leveår
Intrauterin død etter 24 uker og død av levende fødte barn i første leveuke
Intrauterin død uavhengig av gestasjonsalder
Intrauterin død etter 24 uker og død av levende fødte barn i første fire leveuker
000015594ea5a72313
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De histopatologiske kriteriene for å avgjøre om en tumor er kreft eller ikke kan variere fra organ til
organ.
For hvilken kreftform er det nødvendig for diagnosen å påvise enten infiltrasjon av tumorvev i kapselen
omkring tumor eller karinfiltrasjon i eller utenfor kapselen?
A
BX
C
D

Seminom i testikkel
Follikulært karsinom i thyroidea
Klarcellet nyrecellekarsinom
Leiomyosarkom i uterus
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En 14 måneder gammel gutt kommer til akuttmottaket med akutt debuterende smerter i høyre fossa
iliaca for 5 timer siden. Smertene varer noen minutter før de går over, deretter er det 5-15 minutters
pause, før smertene kommer på nytt. Gutten har kastet opp 3 ganger og framstår slapp. Det er ingen
feber og normal CRP. Han er distinkt palpasjonsøm i høyre fossa, og magen framstår noe utspilt. Det
kommer litt geleaktig slim fra rektum. Det gjøres en bildeundersøkelse hvor resultatet fra høyre fossa
iliaca er vist på bildet.
Hva er den mest sannsynlige diagnosen?

A
B
C
DX

Appendicitt
Akutt gastroenteritt
Akutt lymfadenitt
Ileokolisk invaginasjon
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Et 4 måneder gammelt barn kommer til barne-akutten med høy feber og symptomer på
luftveisinfeksjon. Det tas en røntgen thoraks front. Her fremstilles en konsolidering av høyre overlapp
uten volumtap.
Ved hvilken av følgende tilstander er dette et typisk funn?
A
BX
C
D

Fremmedlegeme
Lobær pneumoni
Bronkiolitt
Pneumothorax
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En 65 år gammel mann oppsøker fastlegen da han mener at han har problemer med å se i deler av
synsfeltet sitt. Når du undersøker ham ad modum Donders, får du mistanke om at han har utfall i
sidesynet bilateralt.
Hvilken bildeundersøkelse er det mest fornuftig å starte med?
A
B
C
DX

CT (computertomografi) av hypofysen
CT (computertomografi) av basalganglier
MR (magnetresonanstomografi) av basalganglier
MR (magnetresonanstomografi) av hypofysen
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En 32 år gammel mann oppsøker fastlegen på grunn av hevelse i en testikkel som har kommet over 6
måneder. Denne er ikke smertefull, men øm. Ved klinisk undersøkelse er det en tydelig hevelse i den
aktuelle testikkelen. Fastlegen henviser til en bildeundersøkelse som vist på bildet.
Hvilken diagnose er mest sannsynlig?
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AX
B
C
D

Tumor testis
Spermatocele
Torkvert testikkel
Epidydimitt
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En 70 år gammel kvinne har fått påvist en tumor på høyre nyre. Det er besluttet å ta en biopsi av
denne.
Hvilken bildemodalitet er hyppigst brukt for å veilede dette?
A
B
CX
D

CT
MR
Ultralyd
Røntgen
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En 65 år gammel norsk mann innlegges for utredning av feber av ukjent årsak. Anamnese og klinisk
undersøkelse gir ingen spesifikk pekepinn på årsaker til feberen. Han har ikke vært ute og reist.
Hvilke undersøkelser vil du starte med i den videre utredningen?
A
B
CX
D

Skjelettscintigrafi og beinbiopsi
Ekkokardiografi og benmargsbiopsi
CT-abdomen og blodkultur
Koloskopi og leverbiopsi
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En jente med diagnosen cystisk fibrose har en tante som er gravid. Tanten er søster til jentas far.
Hva er sannsynligheten for at tantens ufødte barn er bærer for cystisk fibrose?
AX
B
C
D

1/4
1/2
1/8
1/10
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I din legepraksis skal du utrede et barn som har forsinket motorisk og språklig utvikling og et atypisk
utseende. Foreldrene har ingen slike symptomer. Du gjenkjenner ikke noe spesielt syndrom.
Hvilken laboratorietest vil du rekvirere for å prøve å finne en diagnose?
A
BX
C
D

Hel-genom sekvensering
Array Comparativ Genomisk Hybridisering (CGH)
Fluorescens in situ hybridisering (FISH)
Sanger sekvensering
000015594ea5a72313
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Biologisk tilgjengelighet eller biotilgjengelighet er en sentral farmakologisk variabel som bl.a. avgjør om
et legemiddel kan gis i tablettform. Hvordan defineres dette begrepet?

A

Den fraksjonen av en inntatt dose virkestoff som motstår kjemisk nedbrytning fra magesyren og
når frem til tarmen.
B X Den fraksjonen av en inntatt dose virkestoff som gjenfinnes i systemsirkulasjonen.

D

Rett svar
Den fraksjonen av en inntatt dose virkestoff som ikke er bundet til albumin eller andre
plasmaproteiner.
Den fraksjonen av en inntatt dose virkestoff som passerer umetabolisert gjennom vena porta.

E

Den fraksjonen av en inntatt dose virkestoff som absorberes fra tarmen.

C
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De aller fleste legemidler virker enten ved å stimulere eller blokkere reseptorer, eller ved å hemme
enzymer. Til disse hører midler som losartan, enalapril, oksykodon, olanzapin og zopiklon.
Hvilket av de ovennevnte midlene virker ved å hemme et enzym?
AX
B
C
D
E

Enalapril
Losartan
Oksykodon
Olanzapin
Zopiklon
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En 57 år gammel kvinne oppsøkte fastlegen fordi hun hadde følt seg mer trøtt og slapp enn vanlig de
siste 3 månedene. Det ble tatt en fastende blodprøve hvor resultatene er vist nedenfor.
Analyse

Enhet

Referanse-område

Resultat (Flagg)

S-Anti-thyroid
peroxidase (TPO)

kU/L

< 35

611 (H)

S-Fosfat

mmol/L

0,85 - 1,50

1,12

S-Fritt T3

pmol/L

4,0 - 6,8

5,8

S-Fritt T4

pmol/L

12,0 - 22,0

9,1 (L)

S-Glukose

mmol/L

4,0 - 6,0

6,2 (H)

S-Kalsium, total

mmol/L

2,15 - 2,51

2,52 (H)

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

mmol/L

1,18 - 1,32

1,22

S-Kortisol

nmol/L

Morgen: 142 – 651,
kveld: ca 50% av
morgenverdi

129

S-PTH
pmol/L
(Parathyreoideahormon)

1,6 – 6,9

7,0 (H)

S-TSH
mIE/L
(Thyreoideastimulerende
hormon)

0,27 – 4,20

12 (H)

Anti-TSH reseptor
(TRAS)

<1,0

0,1

IU/L
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Hvilken av følgende tilstander er det på grunnlag av analyseresultatene mest holdepunkter for at
pasienten har?
A

Hyperkalsemi p.g.a. hyperparatyreoidisme
(iCa N, albu)
B Diabetes mellitus type II
(gluk < grense)
C X Primær hypotyreose p.g.a. autoimmun tyreoiditt
(TSH, fT4, anti-TPO)
D Primær hypertyreose p.g.a. Graves sykdom
hypotyreose
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I hvilken situasjon bør man ikke benytte ordinære kriterier basert på HbA1c for å stille diagnosen
diabetes mellitus?
AX
B
C
D

Ved graviditet
Når prøven er tatt ikke-fastende
Ved alder > 80 år
Ved bruk av p-piller
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En 20 år gammel mann kommer til legekontoret med flekkvise pigmentforandinger på overkroppen,
slik som vist på første bildet under. Du mistenker soppinfeksjon og tar derfor et hudavskrap til
mikroskopi (neste bilde).
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Hvilken soppslekt er mest sannsynlig årsak til utslettet?
A Trichophyton
B Cryptokokker
C X Malassezia
Typisk klinikk og mikroskopifunn
D Aspergillus
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En 43 år gammel mann innlegges på grunn av en alvorlig infeksjon. Ved utredning finnes positiv HIVtest, og tilstanden klassifiseres etter hvert som AIDS. Ved mikroskopi av tusjpreparat av spinalvæske
(1000x forstørrelse) påvises store runde celler med svært stor kapsel (bildet). Antigentest i
spinalvæske for det aktuelle agens er dessuten positiv.
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Hvilket mikrobiologisk agens er dette?
A

Neisseria meningitidis
Bønneformet diplokokk
B Haemophilus influenzae
Stavbakterie
C Herpes simplex virus
For liten til å ses med lysmikroskopi
D X Cryptococcus neoformans
Det er økt risiko for cryptokokkmeningitt ved AIDS, tusjpreparat benyttes for påvisning av den
store kapselen, antigentest er mer sensitiv enn mikroskopi.
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