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Det anbefales ofte EKG før og etter oppstart med mange antipsykotika og med metadon.
Hva er årsaken til dette?
A
B
C
D
EX

På grunn av risikoen for legemiddelindusert breddeforøket QRS-kompleks
På grunn av risikoen for legemiddelindusert atrieflimmer
På grunn av risikoen for legemiddelindusert AV-blokk
På grunn av risikoen for legemiddelindusert ”sick sinus syndrome”
På grunn av risikoen for legemiddelindusert forlenget QT-tid
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Selv om de fleste tarmpatogene bakterier utøver sin effekt direkte på tarmslimhinnen, er det enkelte
som har evne til å gi invasiv sykdom med bakteriemi.
Hvilken bakterieart anses å ha størst potensiale til å gi denne type infeksjon?
A X Salmonella typhi.
B Enterohemorragisk E. coli.
Har shigatoksiner som spres i kroppen, men bakterien er kun lokalisert i tarmen og gir altså ikke
bakteriemi.
C Campylobacter jejuni.
Gir sjelden bakteriemi. (En annen Campylobacter-art, C. fetus, gir i enkelte tilfelle bakteriemi.
D Shigella dysenteriae.
Gir dysenteri med systemiske symptomer, men meget sjelden bakteriemi.
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En kreftmarkør kan ha både høy og lav diagnostisk spesifisitet for samme kreftsykdom.
Hvorfor er det slik?
A

Spesifisiteten kan økes ved å øke antall prøver av pasienten, siden sannsynligheten for positivt
resultat øker med økende antall prøver.
B X Spesifisiteten kan endres ved å justere beslutningsgrensen til ønsket nivå
C Spesifisiteten er avhengig av prevalens, og spesifisiteten er høy ved høy prevalens og lav ved lav
prevalens.
D Spesifisiteten er avhengig av referansegrensene for aktuell aldersgruppe og kjønn.
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Hva er riktig påstand ved mitralstenose?
A
B
C
DX
E

Pasienter med mitralstenose må unngå bradykardi
Mitralstenosepasienter har ofte dilatert venstre ventrikkel
Marevan er kontraindisert ved mitralstenose på grunn av økt risiko for hemoptyse
Typisk bilyd ved mitralstenose er en lavfrekvent, diastolisk bilyd som høres best ved apex
Pasienter med mitralstenose har en høyfrekvent systolisk bilyd
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Hva er de viktigste forskjellene mellom småcellet og ikke-småcellet lungekreft?
A
B
CX
D

Småcellet behandles kun kirurgisk
Ikke-småcellet skyldes røyking
Småcellet mer stråle- og kjemosensitivt
Ikke-småcellet mindre hyppig
000015a1ed24cef7d6

-1-

6
Ole (67) står på warfarinbehandling for atrieflimmer, og kommer nå inn med melena.
Hva vil du gjøre for å korrigere Oles hemostasedefekt?
AX
B
C
D
E

Vitamin K intravenøst
Faktor VIII konsentrat intravenøst
Trombocyttransfusjon
Blodtransfusjon
Antitrombinkonsentrat intravenøst
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Kvinne, 44 år, har en høy cervikal ryggmargsskade med dårlig håndfunksjon.
Hvilke momenter er viktige med tanke på valg av blæretømmingsregime etter utskrivelse fra
sykehuset?
A

Urinmengde.
Tilgang til egnet kateteriseringsutstyr.
Faglig kompetanse i kommunen.
B Resultat av CT urinveier.
Resultat av ultralyd urinveier.
Hva som er teknisk mulig til beste for urinveiene isolert sett.
C Hvilket pleietilbud den enkelte får i sin kommune.
Økonomi.
D X Størst mulig grad av selvhjulpenhet.
Å redusere langtidskomplikasjoner med hensyn på urinveier.
Kontinens
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En 85 år gammel mann utredes for kognitiv svikt. Han har syv års skolegang, har siden jobbet som
skogsarbeider og veiarbeider. De siste 3-4 mnd har familien lagt merke til at han har blitt glemsk og
leter mer etter ord. Du gjør MMS der han får 24/30 p, han mister 1p på korttidshukommelse, 4 p på
regneoppgave og 1p på figurkopiering. Du har inntrykk av at han lett mister motet, han klager over at
regning alltid har vært vanskelig for ham.
Hvilket utsagn om tolkning av MMS-skåre er mest riktig?
A

Utdanning og arbeidserfaring har ingen betydning for resultatene ved kognitiv testing da
oppgavene er så lette at alle kognitivt intakte får full skåre.
Dette har stor betydning både i forhold til å takle selve testsituasjonen og i forhold til reell kognitiv
kapasitet
B MMS gjort under akutt sykdom gir en god pekepinn på pasientens kognitive nivå i stabil fase
Under akutt sykdom vil mange eldre ha delirium og dermed gjøre det svært dårlig på MMS. Slike
pasienter kan ofte få en totalskåre < 10-12, noe man nesten aldri ser hos ikke deliriøse, selv ved
alvorlig demens.
C X Totalskåre på MMS må alltid tolkes med forsiktighet da en lang rekke forhold kan påvirke
testresultatet
Poengsummen påvirkes av forholdene i testsituasjonen, pasientens motivasjon, syn og hørsel og
eventuelt interkurrent sykdom. Poengsummen må alltid vurderes opp mot sykehistorien, klinisk
inntrykk og resultat av bildediagnostikk og blodprøver.
D Forhold som dysleksi og dyskalkuli påvirker ikke pasienters prestasjoner ved MMS
Dyskalkuli vil kunne gi stortt poengtrekk ved regneoppgave. MMS er i stor grad en språklig/verbal
test og pasienter med dysleksi kan få relativt lav skåre uten at det foreligger kognitiv svikt
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Hva skyldes den lave hemoglobinkonsentrasjonen i blod ved autoimmun hemolytisk anemi?
A
B
C
D
EX

Utskillelse av hemoglobin i urin
Forlenget opphold av erytrocyttene i den forstørrete milten
Folinsyremangel lokalt i beinmargen pga økt celledeling
Nedsatt produksjon av nye røde blodlegemer
Forkortet levetid av erytrocyttene
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En mann på 80 år kommer til deg på fastlgegekontoret og klager over dårligere gangfunksjon de siste
2-3 måneder. Han har diabetes mellitus type II og har hatt et hjerteinfarkt for noen år siden. Han har
vært fysisk aktiv og trent regelmessig, men har nå problemer med å gå sine vanlige turer på grunn av
smerter, nummenhet og kraftløshet i begge ben. Han får også de samme symptomene når han står
lenge. Når han går lett fremoverbøyd og kjører handlevogn i supermarkedet får han mindre smerter og
han har lite smerter i sittende stilling. Han synes at han fryser lettere på bena enn tidligere. Ved den
kliniske undersøkelsen har han god bevegelighet i ryggen i alle plan, normal nevrologisk undersøkelse
i underekstremitetene og Lasegues prøve er negativ bilateralt. Du finner palpabel puls i perifere kar i
begge underekstremiteter.
Hva tror du er mest sannsynlige diagnose?
A X Nevrogen intermitterende klaudikatio på grunn av lumbal spinal stenose
Smerter, nummenhet og kraftløshet ved gange og stående stilling som bedres ved lett fleksjon i
ryggen er typiske symptomer ved denne sykdommen. Den nevrologiske undersøkelsen er ofte
normal.
B Cervikal myelopati på grunn av cervikal spinal stenose
Symptomene er ikke tilstede i sittende stilling, han har heller ingen symptomer i
overekstremitetene, og den nevrologiske undersøkelsen er normal slik at denne diagnosen er lite
sannsynlig.
C Polynevropati på grunn av diabetes mellitus type II
Han har ingen nevrologiske utfall i underekstremitetene og plagene er avhengig av stilling i
ryggen slik at polynevropati ikke er en sannsynlig diagnose.
D Dårlig blodsirkulasjon i bena (klaudikatio intermittens)
Han har god perifer sirkulasjon bedømt ved klinisk undersøkelse. Han har hatt et hjerteinfarkt som
tyder på arteriosklerose, men frysing på bena trenger ikke å indikere dårlig blodsirkulasjon i
underekstremitetene.
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Hode impuls test kan brukes som en klinisk test for å vurdere om det er nedsatt funksjon i
vestibulærapparatet på en av sidene.
Hvordan utfører du denne på en pasient på kontoret?
A

Hodet dreies raskt mot en side og øynene blir med hodebevegelsen mot den friske siden
Øynene blir med ved bevegelse mot syk side
B Hodet dreies 30 grader mot pasienten som så legges ned raskt fra sittende til liggende stilling.
Nystagmus når hodet er dreid mot den syke siden
Dette er Dix Hallpike test
C Hodet ristes fra side til side og det oppstår nystagmus etter en kort latensperiode
Dette er hode ristings test (head shake test)
D X Hodet dreies raskt mot en side og øynene blir med hodebevegelsen mot den syke (opphevet
funksjon) siden
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Du er ansatt som lege i spesialisering på medisinsk klinikk og vurderer en 82 år gammel kvinne i
akuttmottak. Hun har blitt funnet av hjemmesykepleien i morges kl 8. Da lå hun på kjøkkengulvet i
hverdagsklær, var trøtt, men svarte adekvat på enkle spørsmål. Hun kunne ikke røre på venstre arm
eller bein. CT caput viser et infarkt involverende hele høyre hemisfæren, dvs. alle 3 grener av arteria
cerebri media. Du legger henne inn ved Slagenheten og behandler med oksygen, acetylsalisylsyre og
intravenøs Ringer acetat. Deretter tar du en samtale med hennes 2 sønner, som er veldig bekymret.
Du forklarer at mora er utsatt for en rekke komplikasjoner etter et stort hjerneinfarkt. Særlig de første 3
dagene er kritiske når det gjelder overlevelse.
Hva er hovedårsaken til økt dødelighet i løpet av de første 3 dagene for denne pasienten?
A
B
CX
D

Aspirasjonspneumoni
Hjerteinfarkt
Økt intrakranialt trykk
Urinveisinfeksjon
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Ved klinisk lungeundersøkelse av en 42 år gammel mann er det klart at trakea er deviert til høyre fra
midlinjen.
Hva kan dette skyldes?
A
B
C
DX

En høyresidig pneumothorax
Atelektase av venstre lunge
En stor høyresidig pleuraeffusjon
En venstresidig pneumothorax
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En 84 år gammel kvinne med atrieflimmer innlegges på mistanke om emboli i venstre legg. Du finner
at hun har en kald, smertefull, nummen legg med nedsatt kraft i ankel og tær. Siden det er mange som
venter på akuttoperasjon, må du argumentere for at din pasient trenger et raskt inngrep.
Hvilke to faktorer taler for at din pasient bør prioriteres for embolektomi?
A
BX
C
D

Nedsatt kraft og kald hud
Nummenhet og nedsatt kraft
Smerter og nummenhet
Smerter og nedsatt hudtemperatur
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Konsentrasjonen av C-reaktivt protein i serum (s-CRP) kan være nyttig for å skille mellom bakteriell og
viral pneumoni.
Hva skjer med sensitiviteten og spesifisiteten for bakteriell pneumoni hvis man øker
beslutningsgrensen for s-CRP fra 50 til 100 mg/L?
A
B
CX
D

Både sensitiviteten og spesifisiteten synker
Både sensitiviteten og spesifisiteten stiger
Sensitiviteten synker og spesifisiteten stiger
Sensitiviteten stiger og spesifisiteten synker
000015a1ed24cef7d6

16
Hvilket av de vanligst brukte legemidlene mot hjerterytmeforstyrrelser gir størst risiko for
økning av QT-tiden i EKG?
A
B
C
DX
E

Flekainid
Metoprolol
Digoksin
Sotalol
Verapamil
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Hvis man mistenker at en pasient har en alvorlig sykdom, f.eks. kreft, kan det være nyttig med en
diagnostisk test med høy sensitivitet.
Hvorfor er en slik test nyttig?
A X Man kan utelukke kreft med stor sannsynlighet hvis testen er negativ
B Både positive og negative resultater blir mer pålitelige ved lav prevalens (pre-test sannsynlighet)
C Man kan konkludere med at pasienten har kreft med stor sannsynlighet, også hvis resultatet er
rett i nærheten av beslutningsgrensen.
D Den positive prediktive verdien er høy
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Hva er vanligvis assosiert med et aorta ascendens aneurysme?
A
B
C
DX

Cystisk medial degenerasjon.
Aorta disseksjon.
Aorta klaff sykdom.
Aterosklerose.
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Lungesarkoidose er en interstitiel lungesykdom.
Cirka hvor mange interstitielle lungesykdommer finnes det?
A
B
CX
D
E

Ca. 50
Ca.100
Ca.200
Ca.300
Ca.400
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En afrikansk mannlig student på 23 år kommer til fastlegen og klager over at han har hostet daglig i
flere måneder, men han har ikke hatt noe oppspytt. Han føler seg sliten og tror han har gått ned i vekt.
Han hoster ikke mens han er hos legen. Legen finner at han har god almenntilstand.
Hva skal fastlegen gjøre? Velg det beste svaralternativet.
A X Han henviser pasienten til røntgen thorax en av de første dagene og henviser pasienten til
spesialisthelsetjenesten for snarlig tuberkuloseundersøkelse.
Riktig svar. Her må en mistenke aktiv tuberkulose. Han har hoste men hoster ikke mens han er
på kontoret og har heller ikke oppspytt. Oppfattes derfor ikke som så smittefarlig at han må
legges inn øyeblikkelig. Røntgen thorax vil vise om det er cavrner (særlig smittefarlig) eller andre
forandringer som indikerer høy mistanke om aktiv TB: Da vil han i tilfelle bli lagt inn rett etter at
bilddet er tatt.
B Han sender pasienten med ambulanse til nærmeste infeksjonsmedisinske avdeling hvor han
isoleres øyeblikkelig.
Denne pasiente er ikke så dårlig at han må legges inn øyeblikkelig. Ut fra opplysningene er han
sannsnynligvis ikke særlig smitteførende (lite hoste, ikke ekspektorat) dersom han har TB. En kan
derfor tillate seg å ta et røntgen thorax og snarlig henvisning.
C Han tar en nasofarynxprøve med tanke på atypisk pneumoni og starter med antibiotika. Så ber
han pasienten komme tilbake om 2 uker hvis han ikke er frisk.
En kan ta en prøve på atypisk pneumoni og starte behandling for det, hos en norskfødt pasient
hadde dette ikke vært en dårlig fremgangsmåte. Men hos en person fra Afrika må en sikre rask
tuberkuloseundersøkelse.
D Han tar en spirometriundersøkelse for å finne ut om pasienten har astma. Han tar også CRP og
leukocytter og henviser pasienten til røntgen thorax.
Denne pasienten kan ha astma, men det må i tilfelle diagnostiseres etter at tuberkulose er
utelukket. Spirometri kan også være uheldig fra et smittevernsynspunkt. CRP og leukocytter vil gi
lite infomasjon med tanke på tuberkulose.
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En lærer, kvinne 30 år, oppsøker deg på fastlegekontoret da hun har vært hes i to måneder. Hun er
ellers frisk og har ikke følt seg syk. Ellers bruker hun ikke medisiner, og hun røyker heller ikke. På
fritiden synger hun mye i kor, men dette er nå blitt vanskelig.
Hva er mest sannsynlig diagnose?
A X Sangerknuter er mest sannsynlig
Hun bruker stemmen mye og dette disponerer for sangerknuter
B En infeksjon er mest sannsynlig
Det har gått for lang tid, og hun er frisk
C Larynxcancer er mest sannsynlig
Hun røyker ikke og er en ung kvinne. Sannsynligheten for cancer er liten
D Stemmebåndslammelse er mest sannsynlig
Dette kan oppstå spontant uten operasjon eller andre traumer, men er sjelden
000015a1ed24cef7d6
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I utredningen av pasienter med hjernesvulst kan man som kliniker få vite at en pasient kan ha et gliom.
Hvilken av følgende svulstyper representerer et gliom?
A Medulloblastom
B Meningeom
C X Ependymom
Ependymomer utgjør sammen med astrocytomer og oligodendrogliomer en gruppe svulster som
kalles gliomer.
D Schwannom
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Du går visitt på en pasient som har kommet inn dagen før med feber, frysninger og hvor CRP er 250.
Pasienten har hatt en mekanisk aortaklaff i 1 år. Det er gjort røntgen thorax og UL-urinveier uten
patologiske funn. Så langt har du heller ikke annet fokus for en infeksjon. Senere på dagen ringer
mikrobiolog og sier at det vokser Staphylococcus aureus i 3 av 4 blodkulturer.
Hva er ditt første valg for videre utredning av denne pasienten?
A
B
CX
D

CT-thorax for å se etter postoperativ abscess etter sternotomi.
Skjelettscintigrafi for å se etter osteomyelitt.
Ekkokardiografi for å se etter infeksiøs endokarditt.
MR-cerebrum for å se etter intracerebral abscess.
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Du er lege på en rehabiliteringsavdeling og skal ha studentundervisning om eksekutive vansker. Det er
mange forskjellige pasienter på avdelingen din, du vil helst spørre en som ikke har så mange andre
utfall i tillegg.
Hvilke pasienter vil hovedsakelig ha slike vansker?
A

Pasienter som har hatt en stor cerebellar blødning.
Her vil man forvente ataksi og andre cerebellære utfall. Kognitive utfall vil kunne forekomme, og
mest beskrevet er affektive og språklige utfall. Pasienten ville også kunne ha ganske omfattende
nevrologiske utfall som ataksi og forstyrrelser i øynenes bevegelser.
B Pasienter med et stort kortikalt hjerneslag i forsyningsområdet til venstre a. cerebri media.
Det er sannsynlig at man her først og fremst ville sett afasi , apraksi mm, selv om det er en
komponent av eksekutive vansker ved nærmest alle hjerneskader.
C X Pasienter som har pådratt seg en alvorlig traumatisk hjerneskade med diffus aksonal skade i
frontallappene og corpus callosum
Eksekutive vansker er vanlig ved traumatisk hjerneskade. Her beskrives en skade som er en
diffus aksonal skade grad 2 uten fokale lesjoner. Det er rimelig at denne pasienten vil ha
eksekutive vansker uten at det samtidig foreligger hukommelsessvikt eller andre klassiske
kognitive utfall som dominerer.
D Pasienter som har gjennomgått en omfattende encefalitt med stor vevsskade i begge
temporallapper.
Det er sannsynlig at man her først og fremst ville sett en ekstrem mangel på deklarativ (eksplisitt)
hukommelse, selv om det er en komponent av eksekutive vansker ved nærmest alle
hjerneskader.
000015a1ed24cef7d6
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Per er en mann på 24 år som kolliderer med bil. Han har frie luftveier, men er bevisstløs når
luftambulansen kommer, reagerer med grynting og trekker til seg hånda ved sterk smertestimulering
av neglesengen. Han åpner ikke øynene på stimuli. Han intuberes og ankommer sykehuset i
helikopter. MR noen dager senere viser lesjoner i hvit substans i hemisfærene og i corpus callosum,
men ingen skade i hjernestamme. I tillegg ses kortikale kontusjoner frontalt som også ble sett på
innkomst CT. Pårørende spør om han vil være i stand til å leve et noenlunde selvstendig liv.
Hva er sannsynligheten for at han vil oppnå selvstendighet i hverdagen på lang sikt?
A Ca. 33 %
B Ca. 50 %
C X Ca. 75 %
Ut i fra vignetten har studenten nok informasjon til å kategorisere skaden som alvorlig hodeskade,
siden Glasgow Com Scale skåre her er 7 (alvorlig skade er 8 eller lavere). Det er ikke trekk i MR
som tilsier spesielt dyster prognose (ikke hjernestammeskade) slik at prognosen er god når det
gjelder selvstendighet i hverdagen. Men man kan naturligvis ikke være helt sikker for hver enkelt
pasient. Dette er imidlertid sannsynligheten statistisk sett.
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Kvinne (52 år) har kjent diabetes mellitus (type II), men kommer nå til ditt kontor med smerter i venstre
skulder. Smertene har vært økende over flere uker og hun har problemer med å sove på grunn av
smerter. Hun har fått problemer med å kle på seg og føler at skulderen er både stiv og svært
smertefull. Rtg har vist normale funn. Ved undersøkelse av skulderleddene finner du følgende
bevegelsesutslag:
Aktiv bevegelighet

Høyre

Venstre

Abduksjon

170 grader

45 grader

Utadrotasjon

60 grader

5 grader

Innadrotasjon

tommel til Th6

tommel til lumbosacralovergang

Fleksjon

170 grader

60 grader

Passiv bevegelighet

Høyre

Venstre

Abduksjon

180 grader

60 grader

Utadrotasjon

60 grader

10 grader

Innadrotasjon

tommel til Th6

tommel til lumbosacralovergang

Fleksjon
180 grader
90 grader
Det er smerter i alle ytterstillinger venstre side og faste endepunkt. Når du fikserer scapulaspissen
mellom tommel og pekefinger finner du 40 grader passiv abduksjon venstre side mot 90 grader høyre.
Hvilken diagnose er mest sannsynlig?
A

Ruptur av rotatorcuffen
Vanligvis normal passiv bevegelighet, aktiv bevegelighet er redusert
B Glenohumoralleddsartrose
Ofte bare moderat nedsatt bevegelighet. Symptomene er ofte beskjedne unntatt ved uttalt artrose
og her var rtg negativ
C X Adhesiv kapsulitt
Nattlige smerter og nedsatt bevegelighet ved passiv undersøkelse er typisk. Utadrotasjon og
abduksjon er oftest affisert. Diabetes er assosiert med tilstanden.
D Supraspinatus tendinopati
Smerter ved aktive bevegelser, men ikke nedsatt passiv bevegelighet
000015a1ed24cef7d6
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Ved utredning av demenssykdom kan man gjøre spinalvæskeanalyse av tre proteiner for å
sannsynliggjøre om pasienten har Alzheimerpatologi som bakenforliggende årsak til
sykdomsutviklingen. De tre proteinene som i dag kan anlyseres er betaamyloid, total-tau og fosfo-tau.
Hva betyr funn av høy total-tau i spinalvæske (CSF) i denne sammenhengen?
A X Høy totaltau i CSF reflekterer grad av nevrodegenerasjon
B
Høy totaltau i CSF betyr at pasienten har demenssykdom
En demensdiagnose er en klinisk diagnose.
C Høy totaltau i CSF betyr at pasienten har Creutzfeldt Jakobs sykdom
Diagnosen Creutzfeldt Jakobs sykdom stilles ikke på grunnlag av en enkeltstående biomarkør,
selv om det er vanlig å finne høy totaltau i CSF ved denne tilstanden.
D Høy totaltau i CSF betyr at pasienten har Alzheimers sykdom
Diagnosen Alzheimers sykdom stilles ikke på grunnlag av en biomarkør. Diagnosen stilles på
grunnlag av klinikk og supplerende opplysninger, inkludert biomarkører.
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Det kan noen ganger være vanskelig å klassifisere en tumor. Man kan da foreta immunhistokjemiske
undersøkelser av svulstvevet med bruk av ulike antistoff.
Hvilket av de nedenfor nevnte antistoffer vil gi en positiv immunreaksjon ved et metastatisk
adenokarsinom til hjernen?
A
BX
C
D
E

Synaptofycin
Cytokeratin
CD20
Glialt fibrillært-surt protein (GFAP)
S100
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Personer som utredes for mistenkt kognitiv svikt, kan plasseres i tre ulike grupper etter endt utredning:
De som er friske, de som fyller demenskriteriene og de som kan plasseres i kategorien mild kognitiv
svikt.
Hva er en slik mild kognitiv svikt?
A X Mild kognitiv svikt er en tilstand der pasienten har svikt på et eller flere kognitive områder, men
klarer seg i hverdagen, og fyller ikke demenskriteriene.
B Mild kognitiv svikt betyr at pasienten har personlighetsendring, og representerer mest sannsynlig
frontotemporallappsdemens i tidlig stadium.
C Mild kognitiv svikt representerer et forstadium av Alzheimers sykdom, der pasienten er glemsom,
men klarer seg forøvrig bra.
Mild kognitiv svikt kan være et forstadium til Alzheimers sykdom, men kan også være et
forstadium til andre demenssykdommer.
D Mild kognitiv svikt er en følge av depressive plager, og går tilbake når depresjonen er hevet.
Depresjon kan gi en tilstand som ligner mild kognitiv svikt, men mild kognitiv svikt sees også ved
andre tilstander.
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Du er fastlege og en 68-årig kvinne som er ny på lista di kommer til deg for å få fornyet reseptene sine.
Hun forteller at han bruker diverse legemidler, bl.a. for hjertesvikt, høyt blodtrykk, høyt kolesterol og
benskjørhet. Hun har med seg en plastpose med de legemidlene som hun nå bruker og som hun fikk
forskrevet av sin forrige fastlege. I plastposen finner du følgende legemidler: Kandesartan tabletter
(mot hjertesvikt og høyt blodtrykk), metoprolol tabletter (mot hjertesvikt og høyt blodtrykk) simvastatin
tabletter (mot høyt kolesterol), alendronat tabletter (mot benskjørhet), østriol tabletter (mot
underlivsplager) og diklofenak tabletter (mot vondt i skulderen).
Hvilke av disse legemidlene er potensielt problematisk å bruke i kombinasjon?
A
B
CX
D
E

Ja, simvastatin og metoprolol
Ja, alendronat og diklofenak
Ja, diklofenak og kandesartan
Ja, østriol og kandesartan
Ja, simvastatin og alendronat
000015a1ed24cef7d6
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Som allmennpraktiker får du besøk av en 45 år gammel kvinne som er melkebonde. Hun forteller om
gjentatte episoder med feber, influensalignende symptomer, hoste og tung pust. Hun har lagt merke til
at plagene gjerne har kommet når hun har håndtert fuktig, muggent høy. Du tar infeksjonsparametre
som er normale og et røntgen thorax som er normalt.
Hva er den mest sannsynlige diagnosen?
A

Lungekreft
Ikke det man mistenker først ved normal røntgen
B Pneumoni
Ikke så sannsynlig da hun har normale infeksjonsparametre
C Astma
Gir sjeldnere feber og influensalignende symptomer
D ODTS (organic dust toxic syndrome)
Lite sannsynlig, gir sjelden lungesymptomer
E X Allergisk alveolitt
Riktig. Typiske symptomer på farmers lung som kan utløses av eksponering for soppsporer.
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Birgit (63) har leddgikt og anemi med Hgb 9,2 g/dL, MCV 95 fL (normal) og CRP 78 mg/L.
Hva er mest sannsynlige mekanisme for Birgits anemi?
A

Gastrointestinal blødning pga bruk av NSAID (non-steroide antiinflammatoriske drugs)
Dette vil oftest gi jernmangel med mikrocytær anemi
B CRP hemmer DNA-syntese i erytroide forstadier i beinmargen
Bare tull
C X Stimulert hepcidinproduksjon som gir redusert jerntilgjengelighet for erytropoiesen
Proinflammatoriske cytokiner stimulerer hepcidinproduksjon. Hepcidin nedregulerer
ferroportinmediert jerneksport fra makrofager og senker jerntilgjengeligheten.
D Splenomegalien ved leddgikt gir hypersplenisme med økt destuksjon av røde i milten
Mulig, men sjelden
E
Leddgikt disponerer for autoimmun hemolytisk anemi
Sant nok, men allikevel sjelden, mens all inflammasjon av litt varighet vil gi inflammasjonsanemi
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Hos en 60 år gammel kvinne finner du bronkial blåselyd basalt baktil på thorax.
Hva er dette funnet et tegn på?
AX
B
C
D

Konsolidering
Lungekreft
Atelektase
Pneumothorax
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En 70 år gammel kvinne blir innlagt sykehus pga. vandig diare de siste to uker, og redusert
almenntilstand. Hun har opp til 10 uttømninger per døgn, også nattlige uttømninger. Hun fikk en
antibiotikakur mot halsinfeksjon for 4 uker siden.
Hva er mest den mest sannsynlig diagnose, og hvilken supplerende undersøkelse vil du gjøre
for å sannsynliggjøre/stille diagnosen?
A

Mb. Crohn. Colonskopi vil vise funn som støtter diagnosen.
Se kommentar under pkt. A.
B Mikroskopisk colitt. Colonoskopi med biopsier vil vise funn som støtter diagnosen.
Anamnesen er typisk for antibiotikautløst diare/pseudomembranøs colitt
C Pseudomembranøs colitt. Rektoskopi vil gi funn som støtter diagnosen.
Rektoskopi kan være normal ved pseudomembranøs colitt.
D X Pseudomembranøs colitt. Påvisning av Cl. difficile toksin i avføring vil støtte diagnosen.
Med typisk sykehistorie slik som hos denne pasienten vil påvisning av Cl. difficile toksin være
tilstrekkelig for diagnose.
000015a1ed24cef7d6
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En ung mann, 19 år, har vært på fest en fredagskveld. Kameraten hans kjører bilen hjem etter festen,
får skrens og kjører inn i en stor stein i høy fart. Han er umiddelbart bevisstløs, og da
luftambulanselege kommer til ulykkesstedet etter 30 min er Glasgow Coma Scale–skår 6. Han blir
sedert, intubert og fløyet til St. Olavs Hospital. Cerebral CT tatt 1,5 t etter skaden viste kun litt blod i
bakhornet av venstre sideventrikkel og en kraniefraktur venstre side. Han har flere
ekstremitetsfrakturer, men er stabil sirkulatorisk.
Hva er den mest sannsynlige årsaken til at pasienten er bevisstløs 30 min etter skaden?
A

Høyt alkohol-nivå med påvirkning av bevissthet
Høyenergitraume. Ct-funn av intraventrulært blod som er assosisiert med diffus/traumatisk axonal
skade, gjør dette mindre sannsynlig
B Traumatisk intraventrikulær blødning
Dette funnet er assosiert med diffus aksonal skade, men er ikke i seg selv noe som trenger å
påvirke bevissthet, så lenge hydrocephalus ikke utvikles
C X Diffus/traumatisk aksonal skade
Lav GCS-skår også etter 30 min, tyder på intraparenkymal skade som påvirker bevissthet.
Høyenergitraume.
D Kraniefraktur venstre side
Kraniefraktur sier noe om et traume av en viss energi, men det trenger ikke være alvorlig skade i
selve hjernen og redusert bevissthet.
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Mann 76 år; postoperativt etter koronarkirurgi på thorax intensivavdeling; Monitorering: arteriell BT
måling (invasiv); pulmonalarteriekateter (Swan Ganz kateter); timediurese.
Følgende verdier måles:
Hjertefrekvens

100 slag/min

Blodtrykk (systolisk/diastolisk/mean)

90/50/63 mmHg

Sentralt venetrykk (CVP)

5 mmHg

Pulmonaltrykk (systolisk/diastolisk/mean)

15/12/13 mmHg

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

10 mmHg

Hjerteminuttvolum (CO)

2,5 l/min

Hemoglobin
Hva er den mest rasjonelle behandlingen?

9,3 g/dl

A

Betablokkade
tachykardi sannsynligvis forårsaket av hypovolemi
B
Inotrop støtte med dobutamin
ingen indikasjon på at pasienten har hjertesvikt
C
Vasokonstriksjon med noradrenalin
har allerede høy perifer motstand
D X Væsketilførsel
høy perifer motstand som følge av hypovolem. Lave fylningstrykk indiserer volumtilførsel
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En 16 år gammel jente kommer til legekontoret med sin mor. Det angis at jenta har hatt en rekke
episoder av rundt ett minutts varighet da hun plutselig blir fjern med lette smattebevegelser. Selv har
hun kun følt en rar følelse i magen som liksom stiger opp til hodet.
Hva er den mest sannsynlige årsaken?
A
BX
C
D
E

Nærsynkoper
Fokal epilepsi med utgangspunkt i temporallappen
Juvenil absensepilepsi
Fokal epilepsi med utgangspunkt i parietallappen
Psykogene non-epileptiske anfall
000015a1ed24cef7d6
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En pasient i 40-årene av utenlandsk opprinnelse ble lagt inn på medisinsk avdeling for utredning av
dyspne, muskelsvakhet og residiverende uveitter. Rtg. thorax viste litt diffuse infiltrat samt forstørrede
hilære glandler. Biopsi fra disse viste en ikke-nekrotiserende granulomatøs betennelse.
Hvilken av følgende sykdommer er det da mest sannsynlig at pasienten hadde?
AX
B
C
D

Sarkoidose
Fibroserende alveolitt
Sjøgrens syndrom
Tuberkulose
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En KOLS-pasient gjennomfører en spirometri som viser en FEV1 på 49 % av forventet.
Hvilken grad av KOLS har denne pasienten?
AX
B
C
D

Grad 3
Grad 2
Grad 4
Grad 1
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En rekke arvelige kreftsykdommer er forbundet med defekter i gener som koder for proteiner involvert i
DNA-reparasjon.
Hvilken av de følgende sykdommene er forbundet med mutasjon i gener som er involvert i
DNA-mismatch-reparasjon (MMR)?
A

Arvelig bryst- og ovariekreft
Her er BRCA-mutasjoner mye vanligere
B X Arvelig ikke-polypøs kolonkreft
Skyldes ofte mutasjoner i ett av proteinene som inngår i MutS- eller MutL-kompleksene
C Neurofibromatose type 1
Skylder mutasjoner i signalproteinet neurofibromin, som ikke er kjent å være assosiert med DNAreparasjon
D Xeroderma pigmentosum
Skyldes defekt nukleotide-eksisjonsreparasjon (NER)
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Du har legevakt og blir tilkalt til en 45 år gammel tidligere frisk kvinne som har fått akutte
ryggsmerter. Smertene er sterke og lokalisert lavt lumbalt med utstråling i hø ben. Smertene har vart i
to dager, og hun har kun moderat effekt av paracet 500mg x 4. Hun klarer ikke å belaste benet på
grunn av smerter. Hun har smerter ved toalettbesøk, men ingen urinretensjon.
Ved undersøkelse er hun smertepåvirket, og den nevrologiske undersøkelsen viser lett parese (grad
5-) for dorsalfleksjon hø ankel. Lasegue er positiv ved 40 grader med smerter dorsolateralt hø lår og
legg. Hun har god sensibilitet i perineum og underekstremiteter og sfinktertonus er normal.
Hvordan vil du håndtere denne pasienten?
A

Legge inn pasienten som øyeblikkelig hjelp på en nevrokirugisk avdeling eller ortopedisk avdeling
som driver ryggkirurgi
Hun har ingen symptomer som tilsier akutt kirurgi
B Gi smertestillende (perorale analgetika) og henvise til akutt MR-undersøkelse
MR er ikke indisert før du har observert pasienten 3-4 uker dersom det ikke er betydelige smerter
eller nevrologiske utfall som krever akutt kirurgisk behandling eller du har mistanke om alvorlig
underliggende sykdom.
C Gi smertestillende (perorale analgetika) og henvise til akutt CT-undersøkelse
Billeddiagnostikk er ikke indisert før etter noen ukers observasjon og MR er førstevalg i Norge.
D X Gi smertestillende (perorale analgetika) og ta henne til kontroll etter noen dager med avtale om
telefonisk kontakt dersom forverring
Hun har sannsynligvis et akutt skiveprolaps som forklarer smertene, paresen er lett og tilsier ikke
akutt kirurgi
000015a1ed24cef7d6
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Hva er de mulige verdiene til en insidensandel (risiko eller risk)?
A X 0-1
Insidensandel, som enhver andel, kan anta verdier mellom 0 og 1.
B -1 til +1
Insidensandel, som enhver andel, kan anta verdier mellom 0 og 1.
C Ethvert positivt tall
Insidensandel, som enhver andel, kan anta verdier mellom 0 og 1.
D Ethvert tall
Insidensandel, som enhver andel, kan anta verdier mellom 0 og 1.
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Anna på 65 år oppsøker legekontoret fordi det over flere månder har utviklet seg en kul i nedre del av
låret. Undersøkelsen viser tumor som er vanskelig å avgrense over et område på 6-7 cm og som
synes å ligge i muskulaturen.
Hvilken bildediagnostisk utredning er førstevalg?
A
BX
C
D

Røntgen
MR
CT
Ultralyd
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Du er turnuslege på et lokalsykehus. Tilkalles nattestid på sengepost for en mann med ca pulm med
skjelettmetastaser. Han er blitt akutt tungpusten. tachycard og hypotensiv. Feber 38,2. Arteriell
blodgass viser lav PO2 og O2 metning. EKG viser tachycardi og uspesifike ST-T forandringer.
Hva er sannsynlig diagnose og tiltak?
A Sannsynlig progresjon av lungetumor. Settes på høydose steroider
B X Mistenker lungeemboli. Bestiller CT lungearterier og setter pasienten på lavmolekylært heparin
subcutant i påvente av svar på CT.
Kreftpasienter med utbredt sykdom har økt risiko for venøs tromboemboli. Ingen opplysninger om
brystsmerter eller hoste med expectorat gjør a) og c) mindre sannsynlig. Tilstanden er svært
alvorlig og på klar mistanke er det vanlig å starte med lavmolekylært heparin i påvente av svar på
billediagnostikk.
C Mistenker akutt hjerteinfarkt. Rekvierer Troponin T. Legges på hjerteovervåkning og rekvirerer
Ekko Cor til neste dag.
D Starter med iv. antibiotika mot antatt pneumoni. Rekvirerer røntgen thorax.
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En kvinne på 75 år legges inn på lokalsykehuset med magesmerter. Smertene glir over etter at hun får
tømt tarmen. Det er normale blodprøver bortsett fra Hb som er 11.0 (norm.11,7 - 15,3 g/dL). Det er tatt
et rtg oversikt abdomen som viser rikelig innhold i colon. Kvinnen forteller at hun har vært plaget med
treg mage den siste måneden. Avdelingen er overfylt.
Hva gjør du når du som turnuskandidat går visitt?
A

Skriver henne ut med et mildt laksantia
Det ville vært å overse alarmsymptomer på cancer coli evt. cancer recti
B Ber henne gå til fastlegen for å bli rektoskopert og få undersøkt om det er blod i avføringen
Nei, hun må snarlig få undersøkt både colon og rectum
C X Henviser henne til snarlig koloskopi poliklinisk og kontroll kir pol etterpå med rektoskopi
Det er god utredning av colon og rectum
D Henviser henne til utredning med gastroskopi samme dag
Nei, symptomene tyder på stenose i colon evt. i rectum
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Mor til 5-årig gutt kontakter fastlegen fordi hun synes at han har begynt å skjele. Du undersøker
barnets synsfunksjon, og finner at gutten har en konkomitant manifest strabisme.
Hvilket utsagn om en slik strabisme hos barn er riktig?
A X At barnet må undersøkes om det har brytningsfeil
Det er viktig å finne ut om barnet har brytningsfeil og korrigere det som ledd i behandlingen av
strabisme.
B At skjelevinkel varierer i forskjellige blikkretninger
Variasjon i skjelevinkelen i forskjellige blikkretninger er ikke typisk for konkomitant strabisme hos
barn. Variasjon i skjelevinkelen er typisk for paralytisk (inkomitant) strabisme.
C At barnet har dobbeltsyn
Dobbeltsyn er et symptom ved paralytisk strabisme, ikke ved konkomitant strabisme hos barn.
D At barnet må bruke lapp foran et øye (okklusjon) for å rette opp skjeling
Okklusjon brukes i behandlingen av amblyopi.
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En 60 år gammel kvinne kommer til deg som fastlege. Tidligere frisk. Nå siste uker økende
svelgvansker. Slapp. Lett vekttap 3kg siste 2 uker. Du måler Hemoglobin 10,8. Ved undersøkelse av
abdomen inklusiv rektaleksplorasjon er det normale funn.
Hva er videre tiltak?
A Rekvierer ultralyd av abdomen som halvøyeblikkelig hjelp
B X Henviser til øvre endoskopi
Mistanke om malignitet i spiserør. Viktig med henvisning til endoskopi
C Starte med protonpumpehemmer.
D Fører kostregistrering og foreskriver ernæringsdrikk
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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
CX
D

Trichophyton
Malassezia
Aspergillus
Candida
000015a1ed24cef7d6
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En pasient med type 2 respirasjonssvikt kommer inn med KOLS forverring.
Hva er den mest korrekte behandlingen hos denne pasienten?
A

Teofyllamin (aminofyllin) 10 ml i.v. Adrenalin 0.5 mg subcutant. Prednisolon tabletter 40-30 mg x
1. Eventuelt BiPAP behandling
B Ventolin og Spiriva på forstøver. Solucortef 200 mg i.v. Eventuelt BiPAP behandling
C X Ventolin og Atrovent på forstøver. Prednisolon tabletter 40-30 mg x 1. Eventuelt BiPAP behandling
D Ventolin og Atrovent på forstøver. Prednisolon tabletter 40-30 mg x 1. Eventuelt CPAP behandling
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Du vurderer en akutt slagpasient ved innkomst til sykehuset. Pasienten er en 70 år gammel mann, og
det virker som han forstår det du sier. Han lukker øynene og knytter sin venstre hånd på oppfordring.
Han har imidlertid vansker med å finne ord, og han bruker veldig lang tid på å forme en enkel setning.
Hvordan vurderer du pasientens symptomer?
A
B
CX
D

Delir
Oral apraksi
Afasi
Dysartri
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Du har besøk på kontoret av en 56 år gammel mann som har gjennomgått operasjon og
strålebehandling mot for en svulst i ganen for ett år siden. Han har en del munntørrhet, men likevel til
å leve med. Han lurer imidlertid på om det finnes spyttkjertler i ganen.
Hva vil du svare?
A

Ja, det er en stor flat kjertel inne i ganen (glandula palatum)
Det er mange små kjertler der
B Nei, det er ingen kjertler der, men det går en gang fra ørespyttkjertelen som tømmer seg fra
ganen
Jo, det er mange små spyttkjertler
C X Ja, det er mange små spyttkjertler
D Nei, det er ingen kjertler der
Jo, det er rikelig av små spyttkjertler
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Hjertetransplantasjon er en anerkjent behandling for alvorlig kronisk hjertesvikt. Korttidsog langtidsresultatene anses å være gode.
Hva er de tre hyppigste dødsårsakene i langtidsforløpet etter inngrepet?
A Akutt rejeksjon, graftsvikt og infeksjon
B X Kreft, nyresvikt og hjerterelaterte hendelser
se oversiktsartikkel om Htx i tidsskriftet. simonsen et al. tidsskr Nor Lægeforen 7,2007;127:865-8
C Graftsvikt, CMV infeksjon og nyresvikt
D Endokarditt, selvmord og myokardinfarkt
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Hos en 74 år gammel mann finner man en svulst i thorax. Histologisk undersøkelse fra CT-veiledet
biopsi viser thymom. Pasienten ønsker informasjon om behandlingen.
Hvilket utsagn om thymom er mest korrekt?
A

Thymom er som regel en malign tilstand.
Thymomer kan være benigne og maligne
B Det fleste tilfeller behandles med stråling etterfulgt av kjemoterapi.
Kirurgi gjøres når det er mulig. Ofte stilles diagnosen først etter kirurgi.
C Vanlige differentialdiagnoser er Schwannom eller Wilms' tumor.
D X Det brukes Masaoka klinisk stadieinndeling for å klassifisere.
Det finnes ingen universell stadieinndeling men Masaoka klinisk stadieinndeling brukes oftest.
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En 40 år gammel tidligere frisk kvinne kommer til deg som allmennlege da hun har hatt frisk
rectalblødning ved et par anledninger i løpet av den siste måneden. Hun bruker ingen medikamenter.
Hva bør man gjøre?
A

3 x 3 Hemofec-prøver for innlevering i løpet av neste to ukene
Det er unødvendig, da hun fortalt at det har kommet blod med avføringen.
B X Bestille rectoscopi og coloscopi
Klart nødvendig tiltak
C Anorectal eksplorasjon
Anses ikke som tilstrekkelig tiltak
D Anoscopi på legekontoret
Anses ikke være tilstrekkelig tiltak
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En pasient går til fastlegen pga. en kul på låret. Kulen har en diameter på ca. 1 cm, den er myk og fritt
forskyvelig. Kulen blir fjernet, og histopatologisk undersøkelse viser en hyppig forekommende benign
bløtdelstumor.
Hvilken tumor er dette mest sannsynlig?
AX
B
C
D
E

Lipom
Leiomyom
Sarkom
Fibrom
Adenom
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Ved mistanke om nedre luftveisinfeksjon anbefales ofte mikroskopi av Gramfarget ekspektorat for å
vurdere om prøven er representativ for nedre luftveier.
Ved hvilke problemstillinger er slik vurdering av representativitet viktig?
A X Mistanke om pneumokokkpneumoni.
Slik mikroskopi gjøres kun med tanke på patogener som kan finnes som del av normalfloraen i
øvre luftveier, og som kan påvises i Gram-farget preparat.
B Mistanke om mycoplasmapneumoni.
C Minstanke om legionellose.
D Mistanke om tuberkulose.
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En 58 år gammel kvinne med subaraknoidalblødning var helt nevrologisk intakt etter klipsing av
aneurisme på venstre arteria cerebri media. Den 7. dagen merker sykepleieren hennes på
nevrointensiv at hun har utviklet en afasi. Glasgow Coma Scale-skår er 14 (Pasienten er ikke helt
orientert).
Hva er den mest sannsynlige årsaken til afasien?
A

Reblødning fra aneurysmet
Når aneurismet er klipset er dette lite sannsynlig
B X Vasospasme
Pasienten har symptomer på fokal ischemi i hjernen, noe som er typisk for karspasmer etter
subarachnoidalblødning
C Hydrocephalus
Pasienten har en såpass høy GCS-skår med spontan øyeåpning. Afasi er heller ikke et typisk
tegn på hydrocephalus
000015a1ed24cef7d6
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Mesotheliom er kreft i plevra.
Hva er den hyppigste årsaken?
A
B
C
DX

Støv fra tunellarbeide/anleggsvirksomhet
Røyking
Tjærestoffer fra industrien
Asbest
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Mann (73 år) bor sammen med kona. Han har diabetes mellitus og atriflimmer og bruker Marevan. Han
tar seg ofte et par øl om kveldene, og en kveld snubler han i kjellertrappa og faller. Han er kortvarig
bevisstløs (1 min). Kona ringer til legevaktslege siden hun synes han virker noe omtåket. Pasienten
blir henvist til lokalsykehuset. Da du som lege i spesialisering ved kirurgisk avdeling undersøker
mannen 1 time senere har han Glasgow Coma Scale (GCS) -skår 15.
Hva bør du gjøre videre med pasienten (ifølge både gamle og nye Skandinaviske
retningslinjer)?

A Informere kona om faretegn og observasjon hjemme
B X Bestille cerebral CT og legge pasienten inn selv med normal CT
Det anbefales CT ved en lett hodeskade (bevisstløs 1 min), og også observasjon på sykehus når
pasienten bruker Marevan (risikofaktor for intrakranial blørdning)
C Legge pasienten inn til observasjon uten å utføre cerebral CT
D Bestille cerebral CT og be kona observere han hjemme ved normal CT
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Bruk av NSAID kan gir økt risiko for gastrointestinale komplikasjoner som ulcus og peforasjoner i GI
tractus.
Hvor stor risiko foreligger for det for NSAID induserte GI komplikasjoner ( kronisk bruk) hos en
pasient som er > 65 år , som bruker steroider for KOLS ?
A 5%
B X > 8- 10 %
Dette er en klar risikopasient . Høy alder er svær risiko , steroider i seg selv sammen med NSAID
er additive når det gjelder ulcusdiatese, lungesyke generelt gir økt forekomst av ulcus
C 4%
D 1%
000015a1ed24cef7d6

61
Ved undersøkelse av en 50 år gammel mann finner du såkalt clubbing eller urglassnegler.
Hvilken lungesykdom kan disse funne være et tegn på?
AX
B
C
D

Lungekreft
Astma
Emfysem
Pneumothorax
000015a1ed24cef7d6
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De hemodynamiske forandringer som inntrer ved klaffefeil vil variere med type klaffeffeil. Dette
medfører at effekten av betablokkerbehandling vil variere avhengig av hvilken klaffefeil som foreligger.
Hvilken av følgende påstander er riktig?
A X Pasienter med mitralstenose og rask atrieflimmer kan ha god symptomatisk effekt av betablokker.
Betablokker vil senke hjertefrekvens og derved gi lengre diastole som igjen medfører lavere
gradient over mitralstenosen.
B Ved mitralinsuffisiens er betablokkere kontraindisert i hjertesviktbehandlingen.
Betablokker kan benyttes/er indisert i behandlingen av hjertesvikt også ved mitralinsuffisiens.
C Betablokkere er kontraindisert som antianginøs behandling hos pasienter med aortastenose.
Betablokkere kan benyttes som antianginøs behandling ved ren aortastenose.
D Pasienter med aortainsuffisiens har nytte av betablokkerbehandling fordi det vil øke slagvolumet.
Betablokker er kontraindisert ved aortainsuffisiens fordi lekkasjevolumet vil øke pga lenger
diastole.
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En kvinne på 24 år oppsøker deg på fastlegekontoret da hun har vært hes en uke. Hun har hatt lett
feber og hostet litt, men vært på arbeid. Hun er ellers frisk og bruker ikke medisiner, og hun røyker
heller ikke. Du forsøker å gjøre en indirekte laryngoskopi, men det er vanskelig å få godt innsyn pga
reflekser.
Hva vil du gjøre nå?
A X Du ordinerer paracet og ser an tilstanden i 4-6 uker i påvente av at tilstanden går over
Infeksjon er mest sannsynlig og da oftest virus
B Du henviser pasienten til CT collum for å se etter patologi
Da det er mest sannsynlig med virusinfeksjon bør en se an spontan remisjon først
C Du henviser pasienten til logoped for stemmetrening
Da det er mest sannsynlig med virusinfeksjon bør en se an spontan remisjon først
D Du henviser pasienten til ØNH poliklinikk for stroboskopi
Da det er mest sannsynlig med virusinfeksjon bør en avvente spontan remisjon først
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Antibiotikaresistens overfor de vanligste antibiotika brukt til behandling av H. pylori infeksjon har ikke
vært noe stort problem i Norge, men det påvises dog relativt hyppig in vitro resistens overfor et hyppig
brukt antibiotikum i de tradisjonelle trippekurene som er standard førstegangsbehandling.
Overfor hvilket av medikamentene nedenfor påvises det relativt hyppig in vitro resistens?
A
B
C
DX

Amoxycillin
Claritromycin
Tetracyclin
Metronidazol ( Flagyl)
Et antibiotikum ofte brukt i behandling av anearob gastrointestinal og gynekologisk
infeksjonsproblematikk og følgelig oppleves en viss grad av såkalt primær resistens. ( ca
30 -40 %)
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En 35 år gammel mann blir lagt inn til observasjon på sykehuset etter en gassulykke der han har
pustet inn nitrogendioksidgass. Nitrogendioksid er en lite vannløselig gass.
Hvor i luftveiene kan denne gassen gi alvorlig skade?
A

Øyne og nese
Gassen er lite vannløselig, trenger derfor lengst ned i luftveiene.
B Bronkiene
Gassen er lite vannløselig, trenger derfor lengst ned i luftveiene.
C X Alveolene
Gassen er lite vannløselig, trenger derfor lengst ned i luftveiene.
D Svelg og strupe
Gassen er lite vannløselig, trenger derfor lengst ned i luftveiene.
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En 32 år gammel mann har fått påvist en malignt utseende hjernesvulst, og blir operert ved
nevrokirurgisk avdeling. Det blir tatt vevsprøver (biopsier) peroperativt, som sendes inn til histologiske
undersøkelser. Det midlertidige svaret fra patologen er at det mest sannsynlig dreier seg om et
høygradig gliom.
Hvilken inndeling benyttes vanligvis for å klassifisere denne type svulster?
A X WHO gr. I - IV
WHO-klassifisering benyttes vanligvis for å klassifisere gliomer.
B Karnofsky Performance Status
Karnofsky Performance Status benyttes som et mål på pasientens funksjonsnivå, vanligvis i en
onkologisk setting.
C Hunt&Hess Scale
Hunt&Hess Scale benyttes vanligvis for å klassifisere subaraknoidale blødninger.
D Simpson grading system
Benyttes for å gradere hvor mye av et meningeom som er fjernet under en operasjon.
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En 69 år gammel mann fikk for tre måneder siden innsatt en medikamentavgivende stent proksimalt i
LAD. Nå skal pasienten opereres for lyskebrokk. Som vakthavende på hjertemedisinsk avdeling blir du
oppringt av assistentlege ved kirurgisk avdeling som spør om det er i orden å seponere Plavix.
Hvilket svar er riktig?
A

Det er greit å seponere Plavix midlertidig, men du anbefaler at det gis Klexane s.c. i den perioden
Plavix er seponert.
Det er ingen dokumentasjon for at Klexane vil redusere risikoen for stenttrombose i denne
situasjonen.
B X Du svarer at hvis pasienten skal opereres nå må inngrepet foretas uten endring i
platehemmerbehandlingen, dvs. at verken Albyl-E eller Plavix kan seponeres.
Dette er den anbefalingen som gis i dag ved denne typen inngrep.
C Plavix kan seponeres, så fremt dosen av Albyl-E dobles.
Et slikt regime vil neppe redusere risikoen for stenttrombose.
D Du anbefaler at brokkoperasjonen utsettes i tre måneder for da kan både Albyl-E og Plavix
seponeres.
Dobbel platehemmning må kontinueres i 9-12 mnd, Albyl-E må kontinueres livslangt og
seponering av Albyl-E vil medføre risiko for stenttrombose også etter 12 mnd.
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En 67 år gammel mann tar kontakt med deg på legevakt. Han har kjent hypertensjon, diabetes mellitus
og har gjennomgått et ukomplisert hjerteinfarkt for 10 år siden. Ellers har han ingen kjent
hjertesykdom. Han har nå merket rask puls i 1 time. Ved undersøkelse er han i god allmenntilstand og
hjertefrekvensen er 150/min. Blodtrykket er normalt. EKG viser regelmessig ventrikkelfrekvens på 150/
min, QRS er 0,16 s (normalt < 0,12 s) med en akse på minus 90 grader (normalt pluss 0-90 grader).
Hva er den mest sannsynlige arytmidiagnosen?
A

Atrieflutter med grenblokk
Grenblokk gir ikke så patologisk akse og uansett er ventrikkeltakykardi mer sannsynlig
B Atrietakykardi med preeksitasjon
Han har ikke kjent preeksitasjon og diagnosen er svært lite sannsynlig.
C Atrieflimmer med venstre grenblokk
Atrieflimmer gir uregelmessig ventrikkelaksjon
D X Ventrikkeltakykardi
Med tidligere hjerteinfarkt er ventrikkeltakykardi mest sannsynlig. Regelmessig
bredkomplekstakykardi er ventrikkeltakykardi i ca 90 % av tilfellene etter hjerteinfarkt.
000015a1ed24cef7d6
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Hvilken av disse tilstandene øker risikoen for venøs tromboembolisme mest?
A
B
CX
D

Hyperkolesterolemi
Sigarettrøyking
Kreftsykdom
Overvekt
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Hva er den vanligste tumor i nyrene?
A
B
C
DX
E

Overgangsepitelkarsinom
Onkocytom
Angiomyolipom
Nyrecellekarsinom
Neuroendokrint karsinom
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Mann (26 år) falt av sykkelen for fem timer siden, resultatet ser du på bildet. Du undersøker han som
lege i spesialisering ved sykehusmottak. Han har ellers ingen andre skader og er frisk fra før. Han har
med seg de totalt lukserte tennene 21 og 22. Tann 21 virker intakt, tann 22 har en kronefraktur og
en lengdefraktur til roten.
Hvilke behandlinger må gjennomføres og i hvilken rekkefølge?

A

Leppen og filtrum sutureres nøyaktig ekstraoralt. Tennene må kastes etter så mange timer.
Man bør prøve å bevare tann 21. Leppene må også sutureres intraoralt.
B X Man starter med reponering av alveolarforsats og tann 21 som fikseres rigid. Leppen og filtrum
lukkes primært intra- og ekstraoralt.
Riktig: Behandling fra intra- til ekstraoralt. Kun tann 21 er intakt og kan reponeres. Alle nivåer
(slimhinne, muskulatur og hud) må nøyaktig sutureres.
C Begge to tenner reponeres. Leppen og filtrum sutureres sekundær etter eksisjon av sårkantene
Tann 22 kan ikke bevares pga. krone- og rotfraktur. Fem timer etter skaden og med et funn som
vist her bør/må man ikke eksidere sårkantene
D Leppen og filtrum sutureres først, senere replanteres tennene etter grundig rensing/lagring i
vannstoffperoxid i 3 timer
Behandling bør startes intraoralt. Etter opphold i H2O2 i 3 timer er periodontium helt ødelagd og
blir enten ikke fast eller/og får en resorpsjon senere. Tann 22 skal ikke reponeres pga.
tannfrakturen
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En 35 år gammel kvinne kommer på allmennlegekontoret ditt og kan fortelle at hun de siste dagene
har hatt akutt innsettende hodepine og dobbeltsyn. Ved undersøkelse finner du at hun har en lett ptose
og også miose venstre side. Videre har hun en venstresidig abducens parese.
Hvilken diagnose er mest sannsynlig?
A
BX
C
D

En tumor i pons
Carotisdisseksjon
Aneurysme på a.cerebri anterior
Stenose i carotis interna
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To randomiserte kontrollerte studier (RCT) har undersøkt effekten av nye antihypertensive
medikamenter. RCT 1 undersøkte Medikament 1 og fant p=0,07. RCT 2 undersøkte Medikament 2 og
fant p=0,01.
Hvilken konklusjon kan du trekke om effekten av medikamentene ved bare å se på p-verdiene?
A

Medikament 1 er mer effektivt enn Medikament 2 fordi p-verdien er høyere i RCT 1.
P-verdien er påvirket av både styrken til assosiasjonen og dens presisjon og gir oss derfor ikke
direkte informasjon om noen av disse.
B De to medikamentene er like effektive, fordi begge studiene viste statistisk signifikante effekter.
Åpenbart feil.
C X Det er ikke nok informasjon til å slå fast noe om effekten av disse medikamentene.
Det er ikke nok informasjon til å slå fast noe om effekten av disse medikamentene. P-verdien er
påvirket av både styrken til assosiasjonen og dens presisjon og gir oss derfor ikke direkte
informasjon om noen av disse.
D Medikament 2 er mer effektivt enn Medikament 1 fordi p-verdien er lavere i RCT 2.
P-verdien er påvirket av både styrken til assosiasjonen og dens presisjon og gir oss derfor ikke
direkte informasjon om noen av disse.
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En 60 år gammel mann ble for noen år siden operert med venstresidig hemicolectomi for cancer i
venstre flexur ved et annet sykehus. Han ble nå innlagt pga. mavesmerter som har kommet og gått.
Han har nylig vært på ferie i syden, og der hadde han vært innlagt og undersøkt med CT av abdomen.
Bildene har han ikke med, men han har en beskrivelse på dårlig engelsk hvor det går frem at
radiologen mistenker at smertene kan skyldes noe med anastomosen han har etter tidligere operasjon.
Som LIS-lege på medisinsk avdeling skal du coloscopere for å kartlegge anastomosen.
Hvor forventer du å finne anastomosen?
A

50-70 cm inne, et sted på colon descendens
Hele colon descendens fjernes ved ve.sidig hemicolectomi
B ca. 15 cm inne i rectum
Venstresidig hemicolectomi innbefatter ikke anastomose på rectum
C X 25-35 cm inne, et sted i sigmoideum
D 20 cm inne, på overgangen rectum-sigmoideum
Det er ikke vanlig med så lav anstomose ved ve.sidig hemicolectomi, dvs. det er ikke vanlig å
fjerne colon sigmoideum
000015a1ed24cef7d6

75
Hva menes med hypofraksjonert strålebehandling?
AX
B
C
D

Det gis mer enn 2 Gy pr fraksjon
Strålebehandlingen gis 2 ganger daglig for å oppnå større tumorkontroll
Det samme som intensitetsmodulerende stråleterapi(IMRT)
Det samme som palliativ stråleterapi
000015a1ed24cef7d6

-20-

76
En 50 år gammel mann legges inn på akuttmottaket med feber, frostanfall og dårlig almenntilstand. Det
tas røntgen thorax som bl.a. viser en fortetning i høyre lunge.
Bildet viser et histologisk snitt fra denne fortetningen, 200 x forstørrelse.
Hva er diagnosen?

A
Hematom
B Tumornekrose
C Granulom med ostet nekrose
D X Abscederende betennelse
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60 år gammel mann, tidligere strålebehandlet for sentralbeliggende ca pulm. Nå er det påvist
progresjon. Han har startet palliativ kjemoterapi. Han innlegges grunnet økende dyspnoe. Du
observerer halsvenestuving og kartegninger på øvre del av thorax. Han virker hoven i hals og hode, og
tachycard. Du tar øhjelp CT som viser at tumor komprimerer vena cava superior, og karene cranielt for
vena cava superior er utvidete.
Hva vil neste tiltak være?
A X Setter pasienten på høydose steroider. Henviser til snarlig strålebehandling
B Overflyttes overvåkningsenhet for trombolyse
C Henviser til kirurgisk behandling
Klinikk og CT forenelig med vena cava superiorsyndrom. Dette er en øhj tilstand som behandles
med høydose steroider og strålebehandling. Antikoagulering og kirurgi brukes sjeldent.
D Starter med lavmolekylært heparin
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En mann på 74 år med Parkinsons sykdom kommer til deg som primærlege, ledsaget av sin datter på
47 år. Mot slutten av konsultasjonen forteller datteren at hun siden siste konsultasjon har snakket med
en eldre slektning som fortalte henne at farens for lengst avdøde onkel sannsynligvis også hadde
Parkinsons sykdom, og han ble også dement. Hun har selv har fire barn og er bekymret for at det kan
være en arvelig form for Parkinsonisme.
Hva kan du fortelle henne om hyppigheten av arvelig Parkinsons sykdom?
A
BX
C
D

Parkinsonisme er arvelig i 40 -50 % av tilfellene
Parkinsons sykdom forekommer i familien til 15-20% av pasientene
Parkinsonisme er arvelig i mindre enn 1 % av tilfellene
Arvelig Parkinsons sykdom er svært sjelden (<1/10 00 tilfeller)
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Chlamydophila pneumoniae kan forårsake pneumoni.
Hvilket utsagn er mest dekkende om denne mikroben?
A X Infeksjoner kan behandles med makrolider
Tetracyklin eller makrolider er aktuelle medikamneter for behandling av Chlamydia-infeksjoner
B Bakterien må formeres intracellulært fordi den mangler ribosomer
Grunnen til behov for intracellulær formering er at vertcellens ATP benyttes for energikrav
("energiparasitt")
C Bakteriens cellevegg er lik den i gram-positive bakterier

D

Bakterien har to lipidlag (som i gram-negativer) men mangler peptidoglykan og muraminsyre som
er viktige i gram-positive.
Penicillin-resistens skyldes endrete penicillin-bindende proteiner
Betalaktamer er lite aktuelle da bakterien mangler peptidoglykan
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En kvinne på 55 år har kommet til deg på allmennlegekontoret fordi hun har hatt tre episoder med
svimmelhet. Hvert anfall varte fra et kvarter til en time og det føltes som rommet dreide rundt. Samtidig
med anfallene merket hun at hørselen nesten ble borte på høyre øre samtidig med at hun fikk øresus
på denne siden.
Hva er mest sannsynlig diagnose?
A

Krystallsyke (BPPV, mb otholiticus)
Her er det ingen hørselssymptomer
B Otosklerose
Ikke anfall, jevn progresjon m høretap og øresus
C X Menieres sykdom
D Vestibularisnevritt
Her er det ingen hørselssymptomer
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Kvinne 90 år på eldresenteret der du har 20% stilling som tilsynslege i distriksturnus har alltid sett
som «en ørn», hun ser godt både på avstand og nært uten briller. Hun er aldri øyeoperert.
Hva er mest sannsynlig forklaring til dette?
A

Hun er myop på ett øye og hypermetrop på det andre
Feil: det hypermetrope øyet vil ikke se godt på avstand pga prebyopi og opphørt akkomodasjon,
men det myope ser godt på nær
B Hun er emmetrop på begge øyne
Feil: hun vil pga alder være presbyop (ingen fokuseringsevne i linse) og kan derfor ikke se godt
på nært.
C Hun er hypermetrop og i tillegg presbyop
Feil; ved hypermetropi og presbyopi vil hun ikke se godt på nært og heller ikke på avstand
D X Hun er emmetrop på et øye og myop på et øye
Riktig; det emmetrope øyet ser godt på avstand og det myope ser godt på nært.
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Hva er mest foretrukket når man presenterer resultat fra en vitenskapelig studie: bruk av
konfidensintervall eller bruk av p-verdi?
A

Begge må presenteres, for bare p-verdien gir direkte informasjon om presisjonen til studien og
bare konfidensintervallet gir informasjon om styrken til assosiasjonen.
Konfidensintervallet gir direkte informasjon om både styrke og presisjon.
B Bare p-verdien må presenteres, for tilstedeværelse av statistisk signifikans er den viktigste
informasjonen i en studie.
P-verdien er påvirket av både styrken på assosiasjonen og dens presisjon og gir oss derfor ikke
direkte informasjon om noen av disse.
C X Bruk av konfidensintervall er generelt mer foretrukket enn p-verdi fordi konfidensintervallet gir
direkte informasjon om assosiasjonens styrke og dens presisjon.
P-verdien er påvirket av både styrken på assosiasjonen og dens presisjon og gir oss derfor ikke
direkte informasjon om noen av disse. Konfidensintervallet, derimot, gir oss direkte informasjon
om både assosiasjons styrke og presisjon.
D De er like viktige, og det spiller ingen rolle hvilken av dem som blir brukt.
P-verdien er påvirket av både styrken på assosiasjonen og dens presisjon og gir oss derfor ikke
direkte informasjon om noen av disse. Konfidensintervallet, derimot, gir oss direkte informasjon
om både assosiasjons styrke og presisjon.
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En 70 år gammel mann kontakter sin fastlege fordi han de siste to måneder har hatt konstante
belteformige smerter i epigastriet. Fastlegen finner at han er ikterisk.
I tillegg til blodprøver, hvilken utredning er det mest hensiktsmessig å starte med?
A
B
C
D

UL galleveier
UL galleveier kartlegger ikke pancreas som synes være det mest interessante området.
ERCP
ERCP gir ingen informasjon om parenchymet av pancreas og lever.
Koloscopi
Koloscopi gir ingen informasjon om parenchymet av pancreas og lever.
MRCP

MRCP gir ingen informasjon om parenchymet av pancreas og lever.
E X CT abdomen + thorax
CT abdomen + thorax gir mest informasjon som første undersøkelse ved stille icterus.
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En 13 år gammel gutt har i 3 uker hatt smerter nederst i korsryggen. Han er aktiv fotballspiller, men
han har nå ikke greid å delta på fotballtrening på grunn av ryggsmertene. Det er utført
røntgenundersøkelse og MR-undersøkelse av lumbosacralcolumna som har vist en spondylolyse i
buen på nederste virvel i korsryggen (L5), det er ingen spondylolisthese (ingen virvelglidning). Du
informerer gutten og foreldrene om tilstanden.
Hvor hyppig forekommer denne tilstanden i den norske befolkning?
A Spondylolyse i lumbalcolumna forekommer hos ca 0,1 % av befolkningen
B X Spondylolyse i lumbalcoluman forekommer hos ca 5 % av befolkningen
C Spondylolyse i lumbalcolumna forekommer hos ca 15 % av befolkningen
000015a1ed24cef7d6

85
Mann 67 år ble funnet død hjemme i senga. Det var ingen tegn til vold, traume eller sykdom. Kona
opplyser om at mannen har vært i dårlig form den siste tiden med tungpust og perioder med vondt i
brystet og hals. Bildet under viser mikroskopisk bilde fra myokard i venstre ventrikkel, tatt ved
obduksjon.
Hva er mest sannsynlig sykdomsprosess som kunne ha foranlediget dødsfallet?

-23-

A

Hjerteinfarkt, ca 10 dager gammelt.
Ved 10 dager dominerer granulasjonsvev.
B X Hjerteinfarkt, ca 1 dag gammelt.
Her sees kontraksjonsbånd. Svært få granulocytter slik at infarktet er ferskere enn 2 dager.
C Hjerteinfarkt, ca 3-5 dager gammelt.
Ved 3-5 dager sees myokardnekrose, granulocyttinfiltrasjon og makrofager.
D Hjerteinfarkt, ca 6 uker gammelt.
Gammelt infarkt med fibrose og få fibroblaster.
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En 78 år gammel kvinne kommer på allmennlegekontoret ditt, og forteller at hun har følt seg allment
syk, hatt leddsmerter, hodepine av en type hun ikke har hatt tidligere, smerter ved tygging og episoder
med forbigående synstap høyre øye. For en dag siden merket hun akutt nedsatt syn høyre øye. Ved
oftalmoskopi finner du et papilleødem på høyre side. SR er normal justert for alder.
Hva er mest sannsynlig diagnose?
AX
B
C
D

Kjempecellearteritt
Rheumatoid artritt
Polymyalgia rheumatica
DIC (Diseminert intravasculær koagulasjon)
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Hvilken blodprøve har høyest sensitivitet og spesifisitet for jernmangel?
AX
B
C
D
E

Ferritin
TIBC
Hemosiderin
Transferrin
S-jern
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Som turnuslege i akuttmottak får du høre om en 82 år gammel mann, som er på vei til sykehuset i
ambulanse. Han har fått uttalt svimmelhet, ustø gange, dobbeltsyn og svelgvansker for en time siden.
Hvilke forberedelser gjør du i påvente av denne pasienten?
A

Du bestiller ikke CT caput ettersom pasienten ikke har FAST-symptomer, men du klargjør et
akuttrom til vurdering av pasienten
B Du bestiller CT caput innen 6 timer ettersom pasienten ikke har FAST-symptomer
C X Du bestiller CT caput som øyeblikkelig hjelp og gjør klar til eventuell trombolysebehandling når
blødning er utelukket
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En 19 år gammel kvinne skal starte med epilepsibehandling. Hun har behov for prevensjon og ønsker
å bruke p-piller.
Hvilket legemiddel bør unngås pga. farmakokinetisk interaksjon?
A
B
C
D
EX

Valproat (OrfirilR)
Pregabalin (LyricaR)
Zonisamid (ZonegranR)
Levetiracetam (KeppraR)
Karbamazepin (TegeretolR)
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En tidligere frisk 50 år gammel kvinne blir innlagt i kirurgisk avdeling etter to døgn med økende
magesmerter. Smertene er lokalisert i venstre fossa iliaca, med utstråling opp langs venstre flanke.
Hun har feber 38.5 og fastlegen fant forhøyet CRP på 150 (normalt mindre enn 5).
Hva er den mest sannsynlige diagnosen?
A

Salpingitt (pelvic inflammatory diesease (PID))
Rammer oftest yngre kvinner og gir oftest bilaterale smerter
B Ulcerøs colitt
Sjelden debut hos 50-åringer som tidligere har vært friske
C Nyrebekkenbetennelse
Har vanligvis ikke smerter i venstre fossa iliaca
D X Diverticulitt
Vanligste sykdom ved disse symptomer og funn
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Proteinet E2F er viktig for reguleringen av cellesyklus. Om du vet hvor E2F finnes og kjenner
virkningsmekanismen for det kan du velge det som er mest riktig av utsagnene nedenfor.
Hvilket av følgende utsagn om E2F er sant?
A
B
CX
D
E

E2F er et enzym som fosforylerer Rb-proteinet
E2F finnes bare i celler som deler seg
E2F starter transskripsjon av gener for celledelingsproteiner
E2F hindrer celledeling
E2F aktiverer syklinavhengig kinase
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En mann på 25 år forteller at han siste uke har sett dobbelt (diplopi) hele tiden. Han har ikke hatt
lignende symptomer tidligere. Du sjekker visus.
Hvilken undersøkelse bør du foreta for å vurdere årsaken til dobbeltsynet?
A X Dekke til et øye av gangen og spørre om dobbeltsynet forsvinner
riktig: gir svar på om det er monokulær (som regel refraktivt problem) eller binokulær (knyttet til
øyemotilitet) diplopi
B Alternerende covertest for å se etter innstillingsbevegelser
Feil; bør avklare binokulær eller monokulær diplopi først; er det monokulær diplopi sitter årsaken i
det ene øyet og covertest blir mindre viktig.
C Hischberg test, det vil si se etter symmetriske corneareflekser fra oftalmoskopet, for å avklare om
det er skjeling
Feil; bør avklare binokulær eller monokulær diplopi først. Er heller ikke en veldig nøyaktig test,
cover/uncover er bedre. Kan også blende pasienten.
D Rød refleks for å se etter fordunklinger
Feil; vil neppe gi noe informasjon og blender pasienten slik at man må vente før testing av
binokulær/monokulær diplopi
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Av perifere aneurismer på arteriene er abdominale aortaaneurismer det vanligste.
Hva er nest vanligste lokalisasjon av perifere aneurismer?
AX
B
C
D

Arteria poplitea
Arteria femoralis communis
Aorta thoracalis
Arteria iliaca communis
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En 25 år gammel kvinne har vært involvert i en trafikkulykke som fører av tung motorsykkel. Ved
ankomst sykehuset har hun smerter nederst i thoracalryggen. Nevrologisk status er normal. CTundersøkelse viser brudd i nederste virvel i thoracalcolumna (Th12), det er kompresjon av
virvellegemet (burstfraktur, A-fraktur).
Hva vil du gjøre videre?
A Mobilisere pasienten med korsett
B Mobilisere pasienten uten noen ytterligere tiltak
C X Behandle pasienten etter tømmerstokkregime inntil lege med kompetanse på behandling av
brudd i ryggsøylen har vurdert pasienten
D Planlegge umiddelbar operasjon
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Amiodaron er et effektivt og relativt hyppig brukt antiarytmikum.
Hvilken bivirkning må man være spesielt oppmerksom på ved behandlingen?
A
B
CX
D

Hjertesvikt
Hyponatremi
Hypotyreose
Ventrikkeltakykardi
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Gastrooesophageal refluxsykdom kan indusere endoskopisk synbare errosive forandringer i distale
øsofagus ( errosiv refluxsykdom ( ERD) / øsofagitt) som vel kan tolkes som en alvorligere form /
komplikasjon til reflux, mens hovedandelen av pasienter har reflux uten makroskopiskee forandringer i
øsofagus ( non-errosiv sykdom ( NERD) .
Hvor hyppig utvikles ERD fra NERD?
A 2%
B X 10-15%
Altså sjelden og det gir et viktig også behandlingsmessig budskap da NERD sjelden progredierer
og gir alvorligere komplikasjoner som ulcerasjon / striktur og Barretutvikling utvikling og
cancerdiatese. Disse pasientene kan da behandles styrt ut i fra symptomer uten å måtte
kontrollere effekt av behandling endoskopisk .
C 60%
D 75 %
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Monoklonalitet i maligne celler kan avgjøres ved en av de angitte undersøkelser.
I hvilken av de nevnte undersøkelse gjelder dette?
A

Uttrykk av CD3 ved T- celle lymfom
Alle T-celler, uansett klonetilhørighet, uttrykker CD3
B Uttrykk av immunglobulin lette kjeder ved akutt myelogen leukemi
Tumorcellene uttrykker ikke immunglobulin
C X Analyse av immunglobulingener ved B-celle akutt lymfatisk leukemi
Samme rearrangement av Ig-genet i alle tumorceller gir monoklonalt mønster
D Uttrykk av myeloperoxidase ved akutt monocyttleukemi
MPO utrykkes også i normale granulocytter og monocytter
000015a1ed24cef7d6

98
Ved fall kan intrakraniale blodkar overrives.
Dersom brovener overrives, hvilken av nevnte typer hjerneblødninger kan da oppstå?
A
B
CX
D

Intracerebral blødning
Epidural blødning
Subdural blødning
Subaraknoidal blødning
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Som turnuslege i akuttmottak møter du en 72 år gammel mann, som har utviklet språkvansker og en
høyresidig lammelse for 1 time siden. Du gjør en rask nevrologisk vurdering av pasienten. Du
undersøker også hans vitale parametre.
Hviket funn ved en slik måling er mest forenlig med akutt hjerneslag?
AX
B
C
D
E

Blodtrykk > 140/90
Temperatur > 38° C
Puls < 60 slag/min
Glukoseverdi > 20 mmol/l
Surstoffmetning < 90 %
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Du har en voksen pasient på legekontoret til undersøkelse, og han mistenker at han har nedsatt
hørsel. Rentoneaudiogram er det mest pålitelige instrumentet for hørselmåling hos en person som kan
samarbeide.
Hvordan har man kommet frem til diagrammet som brukes ved denne undersøkelsen?
A

En har tatt utgangspunkt i ørets følsomhetskurve som viser at det for å høre lyden ved en
frekvens, trengs høyere lydstyrke ved diskantlyder enn ved basslyder.
Det trengs høyere lydstyrke ved basslyder
B En har tatt utgangspunkt i ørets følsomhetskurve som viser at øret oppfatter absolutt lydstyrke likt
ved alle frekvenser.
Det trengs høyere lydstyrke ved basslyder
C X En har tatt utgangspunkt i ørets følsomhetskurve som viser at det for å høre lyden ved en
frekvens, trengs høyere lydstyrke ved basslyder enn ved diskantlyder.
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Testen har 100 oppgaver. Av disse ble 0 oppgaver trukket. Totalt ble det gjort fasitendringer på 0
oppgaver.

-28-

