1
En frisk pasient ber om å få utført en bestemt undersøkelse med tanke på tidlig av diagnostikk av
kreftsykdom. Du har hørt at denne undersøkelsen har en positiv prediktiv verdi på ca 20% i en
symptomfri populasjon.
Hvordan forklarer du det til pasienten?
A
B
C
D
E

Ved denne undersøkelsen vil åtte av 10 prøvesvar som tyder på sykdom (positivt svar) være feil
Ved denne undersøkelsen vil to av 10 prøver gi riktig svar
Ved denne undersøkelsen vil to av 10 prøvesvar som tyder på sykdom (positivt svar) være feil
Ved denne undersøkelsen vil åtte av 10 friske få feil svar
Ved denne undersøkelsen vil to av 10 prøver gi feil svar
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En PSA-test blant menn over 50 år vil påvise prostatakreft hos 3% (cancer deteksjonsrate) ved en
grenseverdi på PSA>=4,0 ng/ml. Den positiv prediktive verdien er 30% og spesifisiteten 91,76%.
Hva er sensitiviteten for PSA>=4,0 ng/ml?
A
B
C
D
E

30%
80%
20%
15%
13,3%
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Ved å redusere grenseverdien for PSA-prøven fra 4,0 ng/ml til 3,0 ng/ml øker cancer deteksjonsraten
(sanne positive) fra 3 til 4 prosent i en populasjon der sykdomsprevalensen antas å være 15%.
Hva blir PSA-testens sensitivitet ved en reduksjon av grenseverdien fra 4,0 til 3,0 ng/ml?
A
B
C
D
E

11%
40%
73,3%
26,7%
28,6%
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Grenseverdien for PSA-prøven er i dag >=4,0 ng/ml, men mange argumenterer for at grenseverdien
burde vært >=3,0 ng/ml for å spore flere menn med prostatacancer.
Hva er konsekvensene av en slik lavere grenseverdi for PSA-testens spesifisitet og positiv
prediktive verdi?
A
B
C
D
E

Både spesifisiteten og den positiv prediktive verdien blir bedre
Spesifisiteten blir dårligere og den positiv prediktive verdien bedre
Både spesifisiteten og den positiv prediktive verdien blir dårligere
Spesifisiteten blir dårligere og den positiv prediktive verdien forblir uendret
Spesifisiteten blir bedre og den positiv prediktive verdien dårligere
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Et argument mot kreftscreening er at screening fører til overdiagnostikk og dermed overbehandling.
Hva menes med overdiagnostikk i denne sammenhengen?
A
B
C
D
E

Overdiagnostikk er funn av tilstand/tumor som det ikke finnes effektiv behandling for
Overdiagnostikk er en konsekvens av suboptimal test spesifisitet
Overdiagnostikk er det samme som falske positive prøvesvar
Overdiagnostikk er funn av tilstand/tumor som ikke ville gitt symptomer
Overdiagnostikk er funn av tilstand/tumor som uansett kort tid senere ville gitt symptomer
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Hva er en omsorgsbolig?
A
B
C
D
E

En hvilken som helst bolig, men forutsetter at pasienten har fått kommunalt vedtak om
omsorgstjenester
En kommunal bolig som du får tildelt fordi du ikke klarer å skaffe bolig selv
En bolig som er tilrettelagt for bevegelseshemmede og som tildeles ut fra kriterier administrert av
kommunen
Et bofelleskap for personer med psykisk utviklingshemming, rus- eller psykiatriproblemer.
En tilrettelagt bolig der omsorgstjenester er inkludert
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Etter sykehusbehandling vil mange pasienter har behov for hjelp og omsorgstjenester, og dette er et
kommunalt ansvar.
Hvem bestemmer hvilke omsorgs- og velferdstjenester en pasient skal få i kommunen etter et
sykehusopphold?
A
B
C
D
E

Avdelingssykepleier på sykehusavdelingen der pasienten sist var innlagt.
Hjemmesykepleien
Pasientens fastlege
Forvaltningskontoret/leder av omsorgstjenestene i kommunen
Utskrivende sykehuslege
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Eldre og andre som på grunn av sykdom, skade eller lyte har behov for særskilt tilsyn eller pleie kan i
hht. Lov om Folketrygd søke om en økonomisk ytelse for å dekke utgifter i forbindelse med privat
pleieforhold.
Hvilken ytelse er det?
A
B
C
D
E

Grunnstønad
Hjelpestønad
Omsorgspenger
Pleiepenger
Pleiestønad
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En 21 år gammel enslig mannlig har nylig hatt ubeskyttet sex med forskjellige partnere under ferie i
utlandet. Han har nå kommet i tanker for om han kan ha pådratt seg sykdommer og ønsker å testes
"for alt". Du tester ham for HIV og forskjellige seksuelt overførte sykdommer. Det viser seg at han
tester positivt for Chlamydia trachomatis, ellers intet.
Hvordan skal det meldes/varsles om sykdomstilfellet?
A
B
C
D
E

Du varsler kommuneoverlegen og melder til Folkehelseinstituttet med navn og øvrige personalia
Du melder summarisk til Folkehelseinstituttet
Du melder tilfellet med kjønn og alder til Fylkeslegen
Du gjør ingenting, chlamydia meldes summarisk av utvalgte laboratorier til Folkehelseinstituttet
Du melder til kommuneoverlegen og Folkehelseinstituttet uten pasientens personalia.
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Et sentralt allmennmedisinsk begrep er den pasient-sentrerte metode. Det kan defineres og fortolkes
på noe ulike måter, men i norsk allmennmedisin finnes en vanlig fortolkning.
Hvilken av de følgende definisjoner er mest i overenstemmelse med den norske bruken av
begrepet pasient-sentrert metode?
A
B
C
D

En metode der legen ikke bare forholder seg til en ren biologisk sykdomsmodell, men også tar
hensyn til psykologiske og sosiale faktorer i pasientens liv ("bio-psyko-sosial" medisin)
En metode der legen kartlegger pasientens individuelle biologiske profil, også den genetiske
risikoprofilen - for dermed å kunne "skreddersy" både medisinsk terapi og forebyggende tiltak
inkludert livsstilsråd og medikamentvalg.
En metode der legen betrakter pasienten som sentrum i et stort nettverk av familie, kolleger og
venner, innvevet i et storsamfunn som påvirker vedkommendes helse på ulike måter.
En metode der legen søker å kartlegge pasientens forventninger til konsultasjonen, forestillinger
om hva plagen(e) kan komme av, bekymringer i forhold til problemet og pasientens funksjon i
dagliglivet.
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Den israelsk–amerikanske sosiologen Aaron Antonovsky undret seg over hvordan enkelte mennesker
beholder god helse til tross for at de har møtt påkjenninger som er så store at de fleste mennesker ville
ha brutt sammen. Antonovsky fokuserte med andre ord på salutogenese (kilder til helse), i motsetning
til medisinens tradisjonelle fokus på patogenese. Sentralt i Antonovskys helseforskning står en teori
kalt "sense of coherence." Den bygger igjen på tre nøkkelbegreper knyttet til et menneskes
grunnleggende opplevelse av sin tilværelse.
Hvilke tre begreper står sentralt i Antonovskys teori om "sense of coherence"?
A
B
C
D

Meningsfullhet, begripbarhet, håndterbarhet
Optimisme, humor, mestringsevne
Nestekjærlighet, samhold, tilhørighet
Optimisme, tilgivelse, opplevd sammenheng
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Et ganske ungt begrep innen fysiologien er allostase. Det kan oversettes med 'stabilitet gjennom
endring'. Hvilken av de følgende definisjoner er rimelig dekkende for "allostatisk belastning" (allostatic
load)?
A
B
C
D

Allostatisk belastning er et uttrykk fra moderne stressforskning. Det beskriver i hvilken grad (med
tanke på hyppighet, varighet og intensitet) kroppens fysiologiske stressmekanismer blir aktivert i
forbindelse med utfordringer individet møter.
Allostatisk belastning er et uttrykk fra migrajonsmedisinen. Det beskriver hvordan folk som
migrerer mellom land som har svært ulike kostholdstradisjoner ofte har en tendens til å ende opp
med et kaloritett, næringsfattig og helseskadelig kosthold.
Allostatisk belastning er et begrep med opprinnelse i idrettsfysiologien. Det handler om hvordan
man kan optimalisere trening for en person som har begynt å prestere dårligere på grunn
av overtrening (i idrett) eller overdreven rehabilitering (i medisinsk sammenheng).
Allostatisk belastning er et begrep fra ernæringsfysiologien. Det beskriver hvordan man kan
oppnå et stabilt kaloriinntak fra dag til dag mens man varierer diettens innhold i den hensikt
å optimalisere inntaket av ulike næringsstoffer.
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Som fastlege (allmennlege) er det nyttig å ha kunnskap om sykdomspanoramet i den generelle
befolkningen.
Hvilken av disse sykdomstilstandene er hyppigst forekommende når folk oppsøker fastlegen?
A
B
C
D
E

Lettere psykiske plager
Akutte smerter i muskel/ skjelett
Øvre luftveisinfeksjoner
Hudsykdommer
Sykdommer i fordøyelses organer
000014ee74dca63810
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14
Sundhetsloven av 1860 regnes som den første helseloven i Norge og var nokså banebrytende i sin tid
med henblikk på sykdomsovervåking og forebygging.
Hva ble lovpålagt i Sundhetsloven av 1860?
A
B
C
D
E

Skolebarnsundersøkelser
Etablering av Sundhetskommisjoner (Helseråd) i byer og distrikt
Isolering av tuberkulosesyke
Koppevaksinasjon
Offentlig ansatte helsesøstre i byer og distrikt
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I Norge er det pr. 2011 to offentlige screeningprogram for kreft, mammografiprogrammet og screening
mot livmorhalskreft. Det er nå vedtatt et prøveprosjekt for et nytt screeningprogram mot en annen
kreftsykdom.
Hvilken kreftsykdom vil omfattes av dette screeningprogrammet?
A
B
C
D
E

Cancer coli/recti
Cancer pulm.
Melanoma malignum cutis
Cancer ovarii
Cancer prostatae
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Det finnes ulike måter å måle sykdomsforekomst på. I kohortstudier brukes gjerne persontid under
observasjon som et viktig element ved estimering av insidensrater.
Hvilken beskrivelse passer best for bruk av persontid i kohortstudier (uttrykt som "person-år
under observasjon")
A

Bruk av persontid gir et lite pålitelig mål på insidensraten

B
C

Persontid er synonymt med kumulativ insidens/insidensandel
Bruk av persontid tar ikke hensyn til persontid under risiko

D
E

Bruk av persontid tar hensyn til personer som går ut av studien (lost to follow up)
Persontid påvirkes alltid av hvilken sykdom som studeres
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Kohort, case control og tverrsnittstudier er tre sentrale epidemiologiske studiedesign med ulike
kjennetegn.
Hvilket kjennetegn passer best for kohortstudier?
A
B
C
D
E

Kohortstudier er sjelden utsatt for bias
Kohortstudier kan bare gjennomføres med et begrenset antall deltakere
Man kan studere utfallet av flere ulike eksponeringsfaktorer
Man kan kun studere ett utfall av eksponeringen
Kohortstudier innebærer ikke oppfølging over tid
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Medikalisering er et fenomen som den reflekterte lege må være oppmerksom på. Ivan Illich har
teoretisert om hvordan medikalisering fører til ulike former for iatrogenese.
Hvilken setning beskriver best Illich"s hovedbekymring?
A
B
C
D
E

Sosial iatrogenese er Illich"s hovedbekymring siden det gjør at flere og flere problemer sees som
relevant for medisinsk intervensjon.
Kulturell iatrogenese er Illich"s hovedbekymring siden det handler om hvordan medisinske
forståelsesformer overtar for tradisjonelle forklaringer på eksistensielle spørsmål.
Klinisk iatrogenese er Illich"s hovedbekymring siden det handler om skader på individer.
Tabu iatrogenese er Illich"s hovedbekymring siden det gir medisinere tilgang på kunnskap som
andre ikke kan spørre om.
Medikaliserende iatrogenese er Illich"s hovedbekymring siden det understreker at medisin er et
sosialt, og ikke bare et rent vitenskapelig fenomen.
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En voksen mann ringer inn til Fosen legevaktsentral pga ryggsmerter som har oppstått i løpet av
dagen. Han ønsker time hos vakthavende lege for å få sykmelding.
Hvordan håndteres denne henvendelsen best av legevaktsykepleieren som mottar
henvendelsen?
A
B
C
D
E

Pasienten informeres om det ikke skrives sykmeldinger på legevakt.
Legevaktsykepleieren kartlegger tilstanden og klassifiserer den som hastegrad grønn respons.
Pasienten får deretter snakke med vakthavende lege som tar stilling til om pasienten skal få time
eller ikke.
Pasienten tilbys time hos vakthavende lege i løpet av kvelden.
Legevaktsykepleieren kartlegger tilstanden og vurderer at pasienten bør få sykmelding.
Sykmelding for nødvendig tidsrom skrives ut av legen og pasienten kan hente den i løpet av
kvelden.
Legevaktsykepleieren kartlegger tilstanden og klassifiserer den som hastegrad grønn respons.
Pasienten får råd og bes kontakte fastlegen neste dag om plagene ikke er blitt bedre.
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Du er fastlege i Fosen kommune der du driver et privat legesenter sammen med to kolleger. En dag pr
uke er du tilsynslege på sykehjemmet.
Fra hvilke kilder får du inntektene dine?
A
B
C
D

Egenandeler fra pasienter, refusjoner fra HELFO (Helseøkonomiforvaltningen) og 20% fastlønn
fra kommunen.
Egenandeler fra pasienter, refusjoner fra HELFO (Helseøkonomiforvaltningen) og basistilskudd
fra kommunen.
Egenandeler fra pasienter, refusjoner fra HELFO (Helseøkonomiforvaltningen), basistilskudd fra
kommunen for antall pasienter på fastlegelista og antall pasienter på sykehjemmet.
Egenandeler fra pasienter, refusjoner fra HELFO (Helseøkonomiforvaltningen), basistilskudd fra
kommunen for antall pasienter på fastlegelista og 20% fastlønn fra kommunen.
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Avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) mellom myndighetene og partene i arbeidslivet har
tre hovedmål.
Hvilke mål for arbeidslivet er dette?
A
B
C
D
E

Redusere sykefraværet, få tilsatt flere med redusert funksjonsevne og øke den reelle
pensjoneringsalderen
Redusere sykefraværet, øke sysselsetting og få flere funksjonshemmede i arbeid
Øke inkluderingen av innvandrere, redusere sykefraværet og hindre utstøting
Redusere sykefraværet, øke sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne og øke
inkludering av innvandrere i arbeidslivet
Øke sysselsettingen, redusere antall uføre og få flere funksjonshemmede i arbeid
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Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) er en avtale mellom regjeringen og
de største partene i arbeidslivet.
Hva var bakgrunnen for IA-avtalen?
A
B
C
D
E

Sterk økning i sykefraværet og nye uføre fra midten av 2000-tallet
Sterk økning i sykefraværet og nye uføre fra midten av 90-tallet
Lav sysselsetting og mange uføre på 80- og 90-tallet
Vedvarende høyt sykefravær helt siden 1970-tallet
Store konflikter og uro mellom myndighetene og partene i arbeidslivet på slutten av 90-tallet
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Legene bør i samråd med den enkelte sykmeldte vektlegge arbeidsevne og aktivitet for i størst mulig
grad ta i bruk gradert sykmelding. Begrunnelsen for dette er basert på tydelige forskningsresultat.
Hva er den viktigste forskningsbaserte begrunnelsen for gradert sykmelding?
A
B
C
D
E

Legen vurderer arbeidsevnen til pasienten på en god måte
Det er ikke negativt for helsetilstanden å jobbe litt
Arbeidsgivere og leger vurderer i fellesskap pasientens arbeidsevne på en god måte
Kontakt med arbeidsplassen er viktig for å ikke falle ut av arbeidslivet
Gradert/delvis sykmelding er alltid mulig å få til på arbeidsplassen
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Forbruk av rusmidler måles ofte med forskjellige måleenheter.
For hvilket rusmiddel kan forbruket måles i form av "enhet"?
A
B
C
D
E

Alkohol
Cannabis
Subutex
Heroin
Metadon
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Alle kommuner er pålagt å ha beredskapsplaner som også omfatter helse- og sosialtjenester. En
studentoppgave i samfunnsmedisin 2011 beskrev ROS-analyser i denne sammenheng.
Hva er ROS-analyser?
A
B
C
D
E

Risiko og samarbeidsanalyser
Risiko og sosialkrise-analyser
Risiko og sanitetsanalyser
Risiko og sårbarhetsanalyser
Risiko og sikkerhetsanalyser
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Likhet er et viktig prinsipp i helsevesenet, bl.a. skal enhver ha likeverdig tilgang på helsetjenester.
Hva kalles denne likheten?
A
B
C
D
E

Mulighetslikhet
Sjanselikhet
Behandlingslikhet
Resultatlikhet
Tilbudslikhet
000014ee74dca63810
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Norge er et land med mange offentlige velferdsordninger i form av trygd og stønader.
Hva regnes som den første trygdeordningen i Norge?
A
B
C
D
E

Alderstrygd
Uføretrygd
Ulykkesforsikring for arbeidere
Barnetrygd
Sjømannstrygd
000014ee74dca63810

28
Når ble dagens uføretrygd-lovgivning etablert?
A
B
C
D
E

Rett etter 1. verdenskrig
Rundt 1960
I 1896
På 1930-tallet
Rett etter 2. verdenskrig
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I England i 1941 oppnevnte statsminister W. Churchill og hans krigskabinett en stor sosial
reformkommisjon som ble ledet av Lord Beveridge, the Beveridge Committee.
Hva var det som fikk Churchill til å oppnevne en slik reformkommisjon?
A
B
C
D
E

Mange unge og ubemidlete engelskmenn ble skadet under krigen, og det måtte etableres
ordninger for disse
England hadde allerede mange gode sosiale velferdsordninger og det var behov for samkjøring
og omorganisering
Tyskerne bombet London og England, og Churchill måtte vise til noe for å bli gjenvalgt
Det var behov for politiske alternativer til nazistenes sosiale program og dermed skape en visjon
som engelskmenn kunne kjempe for
Churchill var en ekte sosialpolitiker og tok mange liknende initiativ
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Innenfor sosialmedisin og i politiske helsebeslutninger snakker man om "gradientutfordringen".
Hva menes med gradientutfordringen?
A
B
C
D
E

Helsen blir dårligere jo kaldere klimaet er
Kvinner har høyere sykelighet, men lavere dødelighet enn menn
Jo høyere på den sosiale stigen jo mer forbruk av private helsetjenester
Folk med lav inntekt har dårligst helse
Helsen blir trinnvis dårligere for hvert steg nedover den sosiale stigen
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Størrelsen på inntektsulikhetene i samfunnet kan ha betydning for størrelsen på de sosiale
helseforskjellene.
Hvordan har inntektsulikheten endret seg i Norge de siste 20 årene?
A
B
C
D
E

Inntektsulikhetene kan vanskelig beregnes ettersom velstandsøkningen har vært så stor
Inntektsulikhetene er redusert
Inntektsulikhetene har økt
Inntektsulikhetene har vært stabile
Inntektsulikhetene har svingt fra år til år, men er jevnt over uforandret
000014ee74dca63810
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Sosioøkonomiske forskjeller i helse kan blant annet gjenfinnes i forskjeller i dødelighet.
Hvordan har utviklingen vært for sosiale dødelighetsforskjeller i Norge de siste fire tiår?
A
B
C
D
E

Forskjellene økte de to første, og har blitt mindre de to siste tiår
Forskjellene har blitt redusert tiår for tiår
Forskjellene har økt tiår for tiår
Forskjellene har vært stabilt høye
Forskjellene har økt i Oslo, men ikke i landet forøvrig
000014ee74dca63810

33
I 1945 ble 1000 kvinner identifisert som jobbet i en fabrikk med å male radiumskiver på klokker.
Insidensen av beinkreft hos disse kvinnene frem til 1975 ble sammenlignet med 1000 kvinner som
jobbet som telefonoperatører i 1945. 20 av radiumskive-malerne og 4 av telefonoperatørene utviklet
beinkreft mellom 1945 og 1975.
Hvilket forskningsdesign hadde denne studien?
A
B
C
D
E

Intervensjonsstudie
Case control studie
Tverrsnittstudie
Klinisk kontrollert studie
Kohort studie
000014ee74dca63810
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For styring av helsesektoren kan vi skille mellom sentraliserte og desentraliserte modeller.
Sentraliserte modeller innebærer at Staten styrer, mens styringen i desentraliserte modeller kan skje
på ulike nivå. Dette kan være region, fylke eller kommune. I tillegg til dette kan vi skille mellom politisk
og administrativ styring.
Hvilke styringsmodeller kjennetegner helsesektoren i Norge?
A
B
C
D

Sentralisert politisk og administrativ styring av hele helsetjenesten
Sentralisert politisk og desentralisert administrativ styring av spesialisthelsetjenesten OG
desentralisert politisk og administrativ styring av primærhelsetjenesten
Desentralisert politisk og administrativ styring av hele helsetjenesten
Sentralisert politisk styring, men desentralisert administrativ styring av hele helsetjenesten
000014ee74dca63810

35
Samhandlingsreformen innebærer at kommunene fra 2012 må betale deler av sykehuskostnadene for
sine innbyggere.
Hvilken betalingsmodell for kommunene innebærer Samhandlingsreformen fra 2012?
A
B
C
D
E

Kommunene må betale kostnadene ved sykehusbehandling for alle med kroniske lidelser
Kommunene må betale kostnadene ved sykehusbehandling for alle innbyggere over 80 år
Kommunene må betale 20% av kostnadene ved all sykehusbehandling
Kommunene må betale 20% av kostnadene ved sykehusbehandling for medisinske innleggelser
(ikke operasjoner)
Kommunene må betale ved sykehusbehandling for lidelser som kunne vært forebygget i
kommunene
000014ee74dca63810
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I økonomisk evaluering skiller vi ofte mellom kostnad-nytte analyser og kostnad-effekt analyser. Det er
vesentlige forskjeller på disse analysene.
Hvordan kan forskjellen mellom kostnad-nytte og kostnad-effekt analyser beskrives?
A
B
C
D
E

I kostnad-nytte analyser måles både kostnader og nytte i penger, i kostnad-effekt analyser måles
kostnader i penger og effekt i ett eller flere klinisk relevante mål
Kostnad-nytte analyser ser bare på forholdet mellom kostnader og bedriftsøkonomisk overskudd.
Kostnad-effekt analyser tar med alle forhold som er relevant for pasienten og samfunnet
Kostnad-nytte analyser ser bare på tiltak som er nyttige, kostnad-effekt analyser vil også kunne
omfatte tiltak som ikke har nytte
Kostnad-nytte analyser brukes bare i samferdselssektoren, kostnad-effekt analyser brukes bare i
helsesektoren
Kostnad-nytte analyser regner bare med sparte trygdeutbetalinger, kostnad-effekt analyser ser i
tillegg på helsegevinsten ved tiltaket
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I Norge har vi hatt delvis innsatsstyrt finansiering av spesialisthelsetjenesten siden 1997. Prinsippet
innebærer at sykehusene får en inntekt tilsvarende 40 % av beregnede kostnader ved behandling av
somatiske pasienter ("pengene følger pasienten"). Systemet med diagnoserelaterte grupper (DRG)
benyttes som grunnlag for beregning av inntekter.
Hvordan praktiseres ordningen i dag?
A
B
C
D
E

Ordningen praktiseres i dag bare mellom staten og de regionale helseforetakene
Ordningen praktiseres i dag bare mellom de lokale helseforetakene og den enkelte divisjon/
klinikk/avdeling
Ordningen praktiseres i dag både mellom stat og regionale helseforetak, mellom regionale og
lokale helseforetak, mellom regionale helseforetak og private sykehus og mellom lokale
helseforetak og divisjon/klinikk/avdeling
Ordningen praktiseres i dag bare i avtaler mellom regionale helseforetak og private sykehus
Ordningen praktiseres i dag bare mellom de regionale og de lokale helseforetakene og mellom de
regionale helseforetakene og private sykehus
000014ee74dca63810

38
Mødredødelighet dreier seg om svangerskapsrelatert dødelighet, ikke alle kvinner som dør av
svangerskapsrelaterte årsaker er mødre. Et mål på mødredødelighet er mødredødelighetsratio
(maternal mortality ratio, MMR).
Hva er mødredødelighetsratio?
A
B
C
D
E

Antall kvinner som dør av svangerskapsrelaterte årsaker per 100000 fødsler
Antall kvinner som dør av svangerskapsrelaterte årsaker per 100000 levendefødte
Antall kvinner som dør av svangerskapsrelaterte årsaker i løpet av svangerskapet per 1000
gravide
Det finnes ingen mødredødeligetsratio, men mødredødelighetsrate.
Antall kvinner asom dør av svangerskapsrelaterte årsaker per 1000 kvinner i reproduktiv alder
000014ee74dca63810
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I en studentpresentasjon fra samfunnsmedisinsk oppgave høsten 2011 ble lærings- og
mestringssentre (LMS) drøftet.
Hvem har ansvaret for å opprette og drive LMS?
A
B
C
D
E

Kommunehelsetjenesten
Spesialisthelsetjenesten
Frisklivsentralene (FLS)
NAV
Fylkeskommunen
000014ee74dca63810
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40
I en studentpresentasjon av samfunnsmedisinsk oppgave høsten 2011 ble det vist at innføring av
multidose kan gi færre avvik mellom fastlegens og hjemmesykepleiens medikamentkort/
legemiddelliste for den enkelte pasient.
Hvor stort avvik har man funnet i de fleste undersøkelsene hvor legemiddellistene hos
fastlegen og hjemmesykepleien er sammenlignet?
A
B
C
D
E

Under 20% avvik
60-80% avvik
20-39% avvik
40-59% avvik
Over 80% avvik
000014ee74dca63810
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Innføringen av samhandlingsreformen starter 1. januar 2012. Hovedmålet er at kommunene skal få et
utvidet ansvar i pasientbehandlingen.
Hvilken oppgave eller plikt er ny for kommunene i samhandlingsreformen?
A
B
C
D
E

Kommunen får plikt til å samarbeide med spesialisthelsetjenesten om distriktsmedisinsk senter
Kommunen må opprette en interim-/korttidsavdeling, evt. i form av interkommunalt samarbeid
Kommunen må betale for utskrivingsklare pasienter
Kommunen får plikt til å opprette eller ha avtale om kommunalt tilbud for døgnopphold for helseog omsorgstjenester ved behov for øyeblikkelig hjelp
Det blir krav om interkommunalt samarbeid om folkehelsearbeid
000014ee74dca63810
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Lov om helsetjenester i kommuner er i ferd med å bli erstattet av Lov om kommunale helse- og
omsorgstjenester. Kommuneoverlegens rolle definert ut fra §3-5 (medisinsk faglig rådgiving) i
eksisterende lov blir videreført.
Hvilken av disse oppgavene hører IKKE til kommuneoverlegens plikter?
A
B
C
D
E

Kommuneoverlegen plikter på anmodning fra Departmentet å delta i lokal redningssentral
Kommuneoverlegen skal føre tilsyn med kommunens helsetjenester
Kommuneoverlegen skal utføre de oppgaver vedkommende er tillagt i lov eller instruks
Kommuneoverlegen skal være medisinsk-faglig rådgiver for helsetjenesten i kommunen
Kommuneoverlegen skal videresende dødsmeldinger mottatt fra leger i kommunen
000014ee74dca63810
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I sammenligning av helse og levekår mellom U-land og I-land er den demografiske transisjon et viktig
begrep. Begrepet er også viktig når man ser på den historiske helseutvikling i utviklete land som
Norge.
Hva menes med den demografiske transisjon?
A
B
C
D
E

At et samfunn endrer seg fra å ha høy dødelighet og høye fødselstall til lavere dødelighet og
etterhvert lavere fødselstall
At deler av befolkningen emigrerer til land og regioner med bedre levekår
At befolkningen migrerer fra landsbygd til byer
At guttebarn er foretrukket og dette kan oppfylles ved at jentefostre aborteres eller jentebarn
"forsvinner", noe som medfører ujevn og problematisk kjønnsfordeling i befolkningen
At tilgjengeligheten av helsetilbud er ulikt fordelt ved at særlig kvinner og barn har lavest
tilgjengelighet og dermed har høyere dødelighet
000014ee74dca63810
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44
Vaksinasjon mot kopper var lenge påbudt i Norge, men vaksinasjonsprogrammet ble avsluttet i 1976.
Når ble koppevaksinasjon lovbestemt i Norge?
A
B
C
D
E

1860
1841
1810
1896
1913
000014ee74dca63810
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Selve begrepet vaksinasjon/vaksinere stammer fra eksperimentene til Edward Jenner med kopper og
inokulering. Rent etymologisk er ordet utledet fra det latinske navnet på et bestemt pattedyr.
Hvilket dyr forbindes med begrepet vaksinasjon?
A
B
C
D
E

Hest
Hund
Rotte
Sau
Ku
000014ee74dca63810
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Beboere på sykehjem er gjerne multimorbide og skrøpelige. Nevropsykiatriske symptomer forekommer
hyppig.
Hva er det vanligste nevropsykiatriske symptom blant sykehjemsbeboere?
A
B
C
D
E

Hallusinasjoner
Vrangforestillinger
Depresjon
Oppstemthet /eufori
Angst
000014ee74dca63810
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Nevropsykiatriske symptomer blant pasienter i sykehjem kan deles i psykiske symptom og
adferdsmessige symptom.
Hva er det hyppigste adferdsmessige symptomet?
A
B
C
D
E

Irritabilitet
Hemningsløshet
Aggresjon
Søvnproblem
Motorisk uro
000014ee74dca63810
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Psykofarmaka er mye brukt hos sykehjemspasienter med nevropsykiatriske symptomer. Behandlingen
er ikke helt problemfri da mange typer psykofarmaka gir bivirkninger, bl.a. i form av økt dødelighet og
andre komplikasjoner.
Hvilken gruppe psykofarmaka er kjent for å gi økt dødelighet og økt risiko for hjerneslag?
A
B
C
D
E

Cholinesterasehemmere
Antipsykotika
Memantin
Antidepressiva
Benzodiazepiner
000014ee74dca63810
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49
Over tid har den demografiske sammensetningen endret seg i Norge med en relativt høy andel eldre.
Ved å sammenligne kohorter av eldre i dag med for 20 år siden ser man en forskjell i funksjonsnivå og
morbiditet.
Hvordan kan denne forskjellen beskrives?
A
B
C
D
E

Eldre i dag har bedre funksjon og redusert morbiditet
Eldre i dag har bedre funksjon og økt morbiditet
Eldre i dag har redusert funksjon og redusert morbiditet
Eldre i dag har bedre funksjon og uforandret morbiditet
Eldre i dag har redusert funksjon og økt morbiditet
000014ee74dca63810
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Begrepet iatrogent brukes en del i forbindelse med pasientbehandling, og man snakker om iatrogene
hendelser.
Hvordan definerer man best iatrogene hendelser i sykehus?
A
B
C
D
E

Som medikamentbivirkninger
Som komplikasjoner til kirurgisk behandling
Som uheldige hendelser forårsaket av behandlingen
Som mistrivsel som innlagt pasient
Som følgetilstander av sengeleie
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Anna (82) har en kjent Alzheimer/vaskulær demens og bor på sykehjemmet. Du kjører legevakt og blir
tilkalt for å se til henne. Hun har falt og med stor sannsynlighet pådratt seg et hoftebrudd. Hun bør
legges inn på sykehuset. Hun forstår ikke selv situasjonen, men samarbeider greit.
Med begrunnelse i hvilken lov/lovkapittel kan du legge henne inn selv om hun ikke direkte
samtykker?
A
B
C
D
E

Innleggelse med begrunnelse i Pasientrettighetsloven kap 4-6
Innleggelse med begrunnelse i Straffeloven (nødrett)
Innleggelse med begrunnelse i Lov om psykisk helsevern
Innleggelse med begrunnelse i Pasientrettighetsloven kap 4a
Innleggelse med begrunnelse i Sosialtjenesteloven
000014ee74dca63810
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Oscar (79) bor på sykehjem. Han har en nokså langtkommen demens. Han hadde et hjertinfarkt for
flere år siden og står på Albyl-E, en betablokker og et statin etter dette. Pleierne sliter med å få i ham
tablettene som må knuses og gies i syltetøy.
Hva vil være riktigst å gjøre her?
A
B
C
D
E

Fortsette som før fordi dette er nødvendig behandling, men notere problemstillingen i journal
Fortsette som før etter at du fatter et vedtak i henhold til pasientrettighetsloven kap 4a
Innhente godkjenning til å seponere fra pårørende
Seponere alle medikamentene
Fortsette som før etter at du fatter et vedtak i henhold til pasientrettighetsloven paragraf 4-6
000014ee74dca63810
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53
Lars 57 år er innlagt med alvorlige skader. Han ligger i kunstig koma. En kvinne, som sier hun er
kjæresten hans, har sittet ved siden hans og våket siden han kom inn. Ingen slektninger har besøkt
ham. Du har kommet til at det er behov for en omfattende operasjon og vil gjerne prøve ut en
forholdsvis ny og lovende, men også risikabel metode. Det haster litt.
Hva gjør du i forhold til samtykke?
A
B
C
D
E

Du ber sekretæren om å søke via Folkeregisteret for å spore opp en slektning som kan informere
om Lars antatte ønsker
Du søker for å oppnevne en hjelpeverge
Når det ikke er noen å spørre, så konfererer du med en erfaren kollega og tar avgjørelsen for Lars
Du mener at kjæresten fremstår som Lars nærmeste pårørende og innhenter informasjon fra
henne
Du spør ikke kjæresten, siden hun ikke er nærmeste pårørende
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Joshua er 17 år og skal opereres. Han er medlem av et trossamfunn som ikke aksepterer
blodoverføring. Foreldrene til Joshua har både muntlig og via sin advokat bekreftet at Joshua ikke
under noen omstendighet må motta blodoverføring. Under operasjonen skje det noe uforutsett og
Joshua må øyeblikkelig få blod ellers vil han kanskje dø.
Hvordan skal du som lege forholde deg i en slik situasjon?
A
B
C
D
E

Du tar sjansen på at det går bra og overfører ikke blod
Du må respektere hans tro og kan ikke overføre blod
Du sørger for blodoverføring, men avstår fra å informere pasienten og foreldrene
Du kobler inn politiet og ber dem godkjenne blodoverføring på tross av pasientens og foreldrenes
vilje
Du sørger for blodoverføring for å redde livet hans
000014ee74dca63810
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Johansen, en kollega med doktorgrad og bistilling ved universitet, ber om at du og han i de neste par
ukene inkluderer visse pasienter til en liten forskningsstudie. Halvparten av pasientene med
hoftebrudd vil bli underlagt standard kirurgi, mens den andre halvparten får prøve en ny og
forhåpentligvis bedre metode som Johansen har utviklet. Du er skeptisk, og spør om han har
nødvendige tillatelser. Han svarer at det bare er en liten pilotstudie med omtrent 20 eldre pasienter.
Avhengig av resultatene vil han utarbeide en forskningsprotokoll for en større studie.
Hvordan skal du forholde deg til denne forespørselen?
A
B
C
D
E

Du har lyst til å forske og synes det høres interessant ut, så du blir med på pilotprosjektet
Du blir med på prosjektet, men du vil sørge for å innhente muntlig samtykke fra de av pasientene
som er samtykkekompetente
Du blir ikke med fordi forskning og pasientbehandling ikke bør kombineres
Du blir med på prosjektet, men siden det er en pilot velger du å ta hånd om den halvparten som
skal ha standard behandling. Kollegaen gir eksperimentell behandling
Du blir ikke med fordi det ikke foreligger forskningsprotokoll godkjent av REK
000014ee74dca63810
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56
Andelen personer med fedme er sterkt økende i Norge, og det er etter hvert blitt et anliggende for
helsetjenesten. Diskusjonen har over tid gått på om fedme kan klassifiseres som en sykdom.
Hvordan vurderes fedme i forhold til om det kan klassifiseres som en sykdom?
A
B
C
D
E

Sykelig overvekt er en sykdom som klassifiseres ved at man har en av flere mulige sykelige
tilstander som ligger til grunn for overvekten, (eks. mangel på leptin, hyperkortisolisme eller
thyreoideasykdom). Pasienten bør utredes av relevant spesialist
Fedme og midjemål over 102 cm for menn og over 88 cm for kvinner regnes som sykelig overvekt
og er en sykdom
Sykelig overvekt er en sykdom der BMI er over 40kg/m2, dette kalles også fedme grad 3 og hvor
overvektskirurgi anbefales for å unngå fremtidige komplikasjoner til fedmen
Å ha BMI over 40kg/m2 , eller over 35kg/m2 med noen angitte komplikasjoner, regnes som
sykdom, og pasienten kan henvises til spesialisthelsetjenesten hvis behov
Fedme er ikke en sykdom, men en selvpåført tilstand som riktignok er en risikofaktor for diverse
sykdommer
000014ee74dca63810
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Du har akkurat begynt i distriktsturnus. En 45 år gammel tidligere helt frisk mann har vært sykemeldt i
6 måndeder for depresjon kommer for vurdering om videre sykmelding. Han forteller at han på jobben
på et bilverksted blir isolert og mobbet av de andre som jobber der fordi han ikke deler deres interesse
for fotball og travkjøring. Han er så plaget av dette at han vurderer å søke NAV om attføring til annet
arbeid og han lurer i den forbindelse på om hans depresjon kan godkjennes som yrkessykdom slik at
han kunne få litt bedre økonomiske betingelser under en evt. attføring.
Hva er begrunnelsen for at hans sykdom mest sannsynlig ikke vil bli godkjent av NAV som
yrkessykdom?
A
B
C
D
E

Psykiske lidelser står ikke på listen over sykdommer som kan godkjennes som yrkessykdom
Psykiske lidelser må være forsøkt behandlet av spesialist i psykiatri eller psykolog før de kan
godkjennes om yrkessykdom
Siden han ikke er ervervsmessig ufør som følge av sykdommen kan den ikke godkjennes som
yrkessykdom
I forbindelse med yrkessykdommer har man ikke rettigheter i forhold til attføringstiltak.
Sykdommen må ha vart i minst ett år før det kan være aktuelt å vurdere godkjenning som
yrkessykdom.
000014ee74dca63810
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En baker får astma som følge av eksponering for melstøv i bakeriet. Hun er ikkerøyker og tidligere frisk
og lurer på om dette kan være en yrkessykdom.
Hvordan defineres en yrkessykdom etter kap. 13 i Lov om folketrygd?
A
B
C
D
E

En sykdom som på gitte betingelser i trygdemessig forstand kan likestilles med yrkesskade.
En sykdom i lungene som følge av påvirkninger i arbeidsmiljøet
En sykdom som er oppstått som følge av påvirkninger i arbeidsmiljøet.
En sykdom der legen mener at det kan være en sammenheng mellom sykdommen og
påvirkninger i arbeidsmiljøet.
En sykdom der pasienten kan dokumentere at hun var frisk før hun ble utsatt for den
yrkesmessige eksponeringen
000014ee74dca63810
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59
En pasient forteller at hun har arbeidet som sveiser på et skipsverft i 25 år. Du spør om
arbeidsforholdene og får vite at hun ikke har brukt noen form for åndedrettsvern. Hun har de siste fem
årene utviklet en luftveisobstruksjon som ikke er fullt ut reversibel. For at tilfellet skal kunne
godkjennes som yrkesykdom må det etter Lov om folketrygd § 13.4 dokumenteres at hun har vært
tilstrekkelig eksponert, det må dokumeteres at det er rimelig tidssammenheng mellom eksponeringen
og sykdommens utvikling, og andre årsaker til sykdommen skal ikke være mer nærliggende.
Hvilket fjerde krav må være oppfylt for at sykdommen skal kunne godkjennes som
yrkessykdom etter Lov om folketrygd § 13.4?
A
B
C
D
E

Sykdommen må være diagnostisert mens vedkommende fortsatt er i arbeid på den aktuelle
arbeidsplassen
Pasienten må ha vært sykmeldt fra sveisearbeidet for de aktuelle symptomene
Sykdommen må stå på listen over sykdommer som kan godkjennes som yrkesykdom.
Pasienten må ikke ha noen annen sykdom som kan gi lignende symptomer
Sykdomsbildet må være karakteristisk og i samsvar med det den aktuelle påvirkningen kan
framkalle
000014ee74dca63810
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En allmennlege brekker beinet på kontoret fordi hun helt uventet faller over en vaskebøtte som i
vanvare er plassert rett utenfor kontordøra hennes. Hun er sykmeldt en tid, men skaden medfører
ellers ikke varig nedsatt arbeidsevne. Hun får imidlertid varige anstrengelsesrelaterte smerter i benet
og må gå regelmessig til fysioterapeut etter hendelsen. Skaden blir godkjent som yrkesskade.
Hvilken ytelse i er aktuell fra NAV etter yrkesskadekapittelet i Lov om folketrygd?
A
B
C
D

Dekning av mellomlegg mellom trygd og lønn
Yrkesskadetrygd
Utvidet rett til sykepenger
Dekning av egenandel til helsehjelp.
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Vi vet at bakere fra tidligere tider har økt risiko for å utvikle astma. Det er ønskelig å å finne ut om det
fortsatt er tilfelle, og det ble utført en registrering av astmaforekomst hos bakere sammelignet med en
kontrollgruppe av lærere. Man fant ikke mer astma blant bakerne. Undersøkelsen var matchet for
alder, kjønn, fysisk aktivitet og røykevaner.
Hva er den mest sannsynlige systematiske skjevheten (bias) som kan forklare det "negative"
resultatet?
A
B
C
D

såkalt "confounding"
Differensiell misklassifisering
Udifferensiell misklassifisering
Seleksjon
000014ee74dca63810
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En 46 år gammel mannlig arbeider i skiferbruddene på Oppdal har utviklet plager med at fingrene på
begge hender blir hvite og følelsesløse når han blir kald. Ved undersøkelse på kontoret er hendene
varme og har normal farge. Han spør deg som lege om det kan tenkes å være påvirkninger på jobben
som er årsak til plagene.
Hvilken påvirkning vil du primært spørre ham om som en mulig årsak til sykdommen?
A
B
C
D
E

Støy
Vibrasjoner
Kulde
Organiske løsningsmidler
Steinstøv
000014ee74dca63810
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63
Arbeidsrelaterte sykdommer er sykdommer som oppleves som relatert til arbeid.
Hvilken arbeidsrelatert sykdomsgruppe har høyest prevalens i befolkningen?
A
B
C
D

Kreftsykdommer
Hjerte-karsykdommer
Luftveislidelser
Muskel-skjelettlidelser
000014ee74dca63810
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En astmatiker som blant annet er allergisk mot hest og som har daglig behov for medisinering for
sykdommen, begynner å arbeide på en kornsilo. Etter et par uker lurer han på om kanskje hans
astmaanfall har blitt litt hyppigere etter at han begynte i den nye jobben. Han spør legen om råd for å
få sykdommen godkjent som yrkessykdom.
Hvordan bør legen følge dette opp?
A
B
C
D
E

Råde pasienten til å finne seg annet arbeid
Ingen oppfølging, pasienten var astmatisk fra før
Sende medling om yrkessykdom på skjema 154B
Utrede om pasienten har fått sykdomsforverring i den nye jobben
Be om et basisgruppemøte med NAV
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En astmatiker som blant annet er allergisk mot hest og har daglig behov for medisinering for
sykdommen begynner å arbeide på en kornsilo. Etter et par uker lurer han på om kanskje hans
astmaanfall har blitt litt hyppigere etter at han begynte på den nye jobben og spør legen om råd for å få
sykdommen godkjent som yrkessykdom.
Hvilken begrunnelse er det mest nærliggende for legen å bruke når hun er i tvil om sykdommen
vil bli godkjent som yrkessykdom?
A
B
C
D
E

Den typen astma som pasienten har er ikke et karakteristisk sykdomsbilde
Sykdommen kan ikke godkjennes fordi pasienten er allergisk mot hest og annet
Pasienten hadde behandlingstrengede astma da han begynte i den nye jobben
Pasienten var kjent med risikoen på forhånd
Eksponeringen har ikke vart lenge nok til å kunne ha forårsaket sykdommen
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Yrkessykdom er juridisk definert som en sykdom som på gitte betingelser i trygdemessig forstan kan
likestilles med yrkesskade.
Hvilken sykdomsgruppe blir hyppigst meldt som yrkessykdom av norske leger?
A
B
C
D
E

Luftveislidelser
Hjerte-karsykdommer
Psykiske lidelser
Nevrologiske lidelser (løsemiddelskader e.a.)
Muskel-skjelettlidelser
000014ee74dca63810
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Hva ar den vanligste årsaken til allergisk alveolitt / hypersensitivitetspneumonitt?
A
B
C
D
E

Langvarig allergisk astma
Inhalasjon av antigent materiale
Gjentatte pneumonier
Røyking
Inhalasjon av amoniakk
000014ee74dca63810
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68
Hvilke arbeidsoppgaver gir størst risiko for asbesteksponering i dagens arbeidsliv i Norge?
A
B
C
D
E

Overflatebehandling
Taktekking
Bilreparasjon
Rivingsarbeid
Byggingsarbeid
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Du har en pasient som har fått astma etter å ha vært baker i åtte år. Dersom du mener at sykdommen
er arbeidsrelatert, har du som lege meldeplikt.
Til hvilken instans skal yrkessykdommer meldes?
A
B
C
D
E

Bedriftshelsetjenesten
Arbeidstilsynet
Bakerens fagforening
NAV
Arbeidsgiver
000014ee74dca63810
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En bilmekaniker sklir på en oljeflekk og får akutt vondt i ryggen. Når plagene ikke blir bra etter tre
dager går hun til legen for å få sykmelding. Hun lurer også på om dette er en yrkessykdom og spør
hva legen vil gjøre med det.
Hva bør legen foreta seg i en slik situasjon?
A
B
C
D

Forklare pasienten at hun dessverre ikke har noen rettigheter etter Lov om yrkesskadeforsikring
Skrive melding om yrkessykdom på skjema 154B
Be pasienten om å melde forholdet til Arbeidstilsynet
Be pasienten om å oppsøke NAV for videre oppfølging
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En kvinne i 20 årene kommer til deg på legekontoret, hun har de siste ukene utviklet smerter til et
kneledd og fått smerter og hevelse til to tær. Du undersøker henne og finner at hun har hevelse i
kneleddet. To av tærne er svulmet opp og er fortykket.
Hvilken diagnose mistenker du hos henne?
A
B
C
D
E

Churg Strauss Syndrom
Bechterev
Reaktiv artritt
Takayasu
Revmatoid artritt
000014ee74dca63810
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En trailersjåfør, 25 år gammel kommer til legekontoret fordi han de siste månedene har fått økende
ryggsmerter. Han trener lite og han er i generell dårlig fysisk form. Han har også fått smerter ned i
begge beina spesielt ve.side. Smertene er verst om morgenen og han kan også våkne på natten av
sine ryggsmerter. Han får forverring i ro og bedring ved bevegelse.
Hva tror du er mest sannsynlig årsak til pasientens ryggsmerter?
A
B
C
D
E

Inflammatorisk rygg - tidlig spondylartritt
Prolaps i en eller flere lumbale skiver
Osteosarkom
Degenerative ryggproblemer
Cancer prostata med spredning til skjelettet
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En 75 år gammel dame kommer til deg på legekontoret. Hun har de siste dagene fått økende hevelse
og smerter til et kneledd. God allmenn tilstand. Det gjør vondt å bevege kneet. Du tar røntgenbilde av
kneet og du finner ingen tegn til skjelettskade utover at hun har artrose. I meniskene er det
forkalkninger.
Hvilke diagnose er mest sannsynlig ut fra gitte opplysninger?
A
B
C
D
E

Chondrocalcinose
Arthritis urica
Psoriasis artritt
Revmatoid artritt
Septisk artritt
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En 18 år gammel kvinne kommer til mottagelsen med en sykehistorie på seks dager med lavgradig
feber og tørrhoste. Dagen etter får hun frostanfall og feber på 40C. Purulent ekspektorat og røntgen
thorax viser diffuse bilaterale infiltrater. Det startes med antibiotika mot pneumokokk pneumoni. Hun
får tiltagende pustebesvær med RR på 25/min. Får 2 L oksygen på nesebrille og overflyttes
intensivavdelingen. BT 125/70, puls 95/min. Hun er våken og samarbeider.
Hva er riktigst å gjøre her?
A
B
C
D

Øke O2 på nesebrille til 10L/min
Intubere pasienten
Starte med non-invasiv ventilasjon og avvente respons
Gi 3 liter Ringer i.v.
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En 18 år gammel kvinne med pneumokokkpneumoni ble akutt dårligere med tiltagende pustebesvær
og ble overført intensivavdelingen. Hun blir her intubert.
Hva skal hennes tidal volum være, og hvilken annen informasjon trengs for å kalkulere riktig
tidevolum?
A
B
C
D

Tidal volumet skal være 12 mL/ kg av ideal kroppsvekt, pasientens aktuelle vekt trengs for å
regne det ut.
Tidal volumet skal være 12 mL/ kg av ideal kroppsvekt, pasientens høyde trengs for å regne det
ut.
Tidal volumet skal være 6 mL/ kg av ideal kroppsvekt, pasientens høyde og vekt trengs for å
regne det ut.
Tidal volumet skal være 6 mL/ kg av ideal kroppsvekt, pasientens høyde trengs for å regne det ut.
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Preoperativ faste før innledning av narkose er viktig for å forebygge aspirasjon av ventrikkelinnhold til
lungene. Et barn på 6 mnd skal opereres for brokk. Barnet er fullernært på morsmelk.
Hvor lenge skal barnet faste før narkose?
A
B
C
D

6 timer
2 timer
4 timer
Barn som kun får morsmelk trenger ikke faste før operasjon
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Et barn på 6 mnd er nyoperert for brokk. Paracetamol er en viktig del av postoperativ
smertebehandling. Dette gies som suppositorier rektalt.
Hva er optimal dosering av paracetamol i denne situasjonen?
A
B
C
D

40 mg/kg som første dose, deretter 20 mg/kg fire ganger daglig
20 mg/kg fire ganger daglig
20 mg/kg som første dose, deretter 15 mg/kg fire ganger daglig
15 mg/kg fire ganger daglig
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En 70 år gammel kvinne ble operert for lårhalsbrudd. Etter operasjonen har hun en del smerter. Hun
får derfor smertestillende intravenøst via venflonen på ene håndbaken. Kort tid etter en dose
smertestillende, tre dager etter operasjonen blir hun funnet død i sengen. Loggføringen på avdelingen
viser at det skal ha vært trukket opp korrekt mengde smertestillende i sprøyten. Pårørende er noe
klandrende til det som har skjedd, siden kvinnen viste så god fremgang.
Hva er den mest korrekte begrunnelsen for om dette er et meldepliktig dødsfall?
A
B
C
D

Døden kan skyldes feil eller uhell ved behandling
Døden har inntrådt plutselig og uventet
Døden inntrådte tidlig i det postoperative forløpet
Døden inntrådte på sykehus
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Som lege kan du bli innkalt til retten for å avgi forklaring. Du kan bli innkalt som vitne eller du kan bli
innkalt som sakkyndig.
Hva er den mest relevante beskrivelsen av disse to rollene?
A
B
C
D

Et vitne svarer for seg som legmann, mens den sakkyndige svarer profesjonelt
Den sakkyndige får betalt for sitt oppdrag, mens et vitne får dekket reiseutgiftene
Begge svarer på spørsmål fra dommeren
Den sakkyndige gir vurderinger av saksforhold, mens et vitne beskriver observasjoner
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På dødsmeldingen er det mulig å føre opp flere dødsårsaker i et logisk system. Disse dødsårsakene
kalles forskjellig avhengig av posisjon i dette logiske systemet. En av dødsårsakene vil bli registrert i
Dødsårsaksregisteret som hoveddødsårsaken og dermed danne grunnlaget for standardtabellen om
årsaker til død.
Hva kalles denne dødsårsaken?
A
B
C
D
E

Underliggende dødsårsak
Mellomliggende dødsårsak
Umiddelbar dødsårsak
Medvirkende dødsårsak
Direkte dødsårsak
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Politiet kommer på legevakta med en antatt beruset person. De ønsker at du skal ta blodprøve av
vedkommende.
Når har du i utgangspunktet plikt til å ta slik prøve?
A
B
C
D
E

Når den antatt berusede har sjanglet på offentlig sted
Når politiet ønsker det
Når den antatt berusede har mottsatt seg pågripelse
Når den antatt berusede er mistenkt for en straffbar handling
Når den antatt berusede er funnet sovende i en park
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En kvinne kommer til deg på legevakta og oppgir at mannen hennes har banket henne opp. Du
undersøker henne og finner flere rødfiolette områder, svarende til bloduttredelser ("blåmerker"), i
huden på overarmene med tverrmål opptil 8 cm. Et av områdene har delvis en gul randsone.
Hvor gammel er denne bloduttredelsen?
A
B
C
D
E

Minst 36 timer
Minst tre timer
Minst 12 timer
Minst 48 timer
Minst 24 timer
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Legers og helsepersonells taushetsplikt er lovbestemt.
Hva er reglene for legers taushetsplikt etter at en person er død?
A
B
C
D

Pårørende kan bestemme hvilke opplysninger som skal være taushetsbelagte
Taushetsplikten gjelder fortsatt fullt ut
Taushetsplikten oppheves etter at en person er død
Opplysninger kan gis videre dersom viktige grunner tilsier dette
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Du er blitt tilkalt av politiet til et åsted med en død person. Etterat du har konstatert at døden har
inntrådt vil politiet gjerne ha din mening om et sår personen har på den hårløse issen. Du inspiserer
såret. Det er ca. 5 cm langt, har jevne kanter med litt hudavskrap på, og i bunnen av såret er vevet litt
ujevnt med vevsstrukturer som går på tvers av sårets lengderetning.
Hva er det mest korrekte svaret du kan gi til politiet mht. til oppkomstmekanisme?
A
B
C
D
E

Dette er et gammelt sår i ferd med å gro
Dette er et sår oppstått som følge av skarp vold
Dette er et sår oppstått som følge av stump vold
Dette er et sår oppstått som følge av fall
Dette er et sår oppstått som følge av slag med hammer
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Du har legevakt. En 60 år gammel mann, som bor alene, ble funnet livløs i sitt hus av sønnen som
hadde kommet på besøk. Når du ankommer ligger mannen livløs fullt påkledd på magen på
kjøkkengulvet. I pannen er det et lite sår.
Hva er det mest riktige du gjør nå?
A
B
C
D
E

Du ringer politiet og melder et drap
Du konstaterer at mannen er død og vurderer om dette er et meldepliktig dødsfall
Du konstaterer at mannen er død og inspiserer kroppen for skader.
Du spør sønnen om hva som har skjedd
Du snur mannen rundt og begynner forsøk på gjennoppliving
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