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Læringsmål  

(ALLE relevante) 

Læringsmålene finnes på: https://vev.medisin.ntnu.no/lmdb/qx/build/index.php 

2.1.1.3    beskrive den generelle strukturen til karbohydrater, 
lipider, aminosyrer og nukleinsyrer, og forklare stoffenes 
fysikalsk-kjemiske egenskaper ut fra dette 

2.1.1.4    beskrive den genetiske koden, replikasjon, 
transkripsjon og translasjon 

2.1.1.6    gjøre rede for hovedfunksjonene til karbohydrater, 
lipider, nukleinsyrer og proteiner 

2.1.1.15  forklare hvordan proteiner kan interagere med andre 
proteiner og nukleinsyrer, og gi eksempler på den rolle slike 
interaksjoner spiller i organismen 

2.1.1.20   beskrive den generelle oppbygningen av det humane 
genom, med hensyn på kromosomer, gener, genfamilier og 

reguleringselementer i DNA. Redegjøre for basale genetiske 
mekanismer som er viktige for genomets bibeholdelse 

2.1.1.22  forklare prinsippene for Mendelsk nedarving, forklare 
forskjellen mellom dominant og recessiv, autosomal og 
kjønnsbunden arv, sette opp genetiske slektstrær og utføre 
genetiske risikoberegninger 

2.1.1.23   redegjøre for ulike typer mutasjoner og kromosomfeil, 
forklare hvordan mutasjoner og kromosomavvik kan oppstå og 
gi ulike sykdomsbilder. Forklare hvordan mutasjoner i DNA kan 
påvirke produksjon og funksjon av proteiner 

 

Oppgave 

Vignett En 68 år gammel kvinne blir innlagt på St. Olavs Hospital på 
grunn av redusert allmenntilstand, betydelig vekttap (11 kg på 2 
mnd) og positivt utslag på fekal okkult blod-test. Koloskopi 
avslører at hun har kolonkreft med metastase til lever. Under 
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anamnese kommer det frem at hun har flere nære slektninger, 
blant annet en søster, som er døde av kolonkreft.  

Deloppgave 1 (1 
poeng) 

Figuren viser pasientens (III,3) slektstre hvor flere medlemmer 
har blitt rammet av kolonkreft. Dette kan tyde på at det er en 
arvelig kreftform inne i bildet. Hvilken type arv er det i så fall 
mest sannsynlig snakk om her (autosomal/kjønnsbundet, 
dominant/recessiv)? 

 

   Kognitivt nivå (kryss av) K1 (gjengivende)  K2 (resonnerende) X  

Eventuelt 
supplerende vignett 

 

Deloppgave 2 (3 
poeng) 

DNA-sekvensering av isolerte blodceller fra pasienten viste 

mutasjon i av ett av allelene som koder for DNA polymerase  
(POLE). I tillegg viste DNA-sekvensering av en biopsi fra 
pasientens kolontumor svært mange enkeltbaseparmutasjoner. 

Tegn en generell skisse av et humant proteinkodende gen, og 
sett navn på de ulike regionene. Skisser også pre-mRNA og 
modent mRNA som dannes ved transkripsjon av genet.  

   Kognitivt nivå (kryss av) K1 (gjengivende)  K2 (resonnerende) X  

Eventuelt 
supplerende vignett 

 

Deloppgave 3 (2 
poeng) 

Hvilke 5 hovedtyper DNA polymeraser finner en i humane 
celletyper. Hvor i cellene finnes disse og hva er deres 
hovedfunksjoner? 



  3 av 19 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
  

 
 

   Kognitivt nivå (kryss av) K1 (gjengivende) X K2 (resonnerende)   

Eventuelt 
supplerende vignett 

 

Deloppgave 4 (1,5 
poeng) 

DNA-sekvenseringen viste at mutasjonen befant seg i ekson 13 
i POLE-genet. Dette eksonet koder for en del av eksonuklease-

domenet i DNA polymerase   og den aktuelle mutasjonen vil 
her føre til en aminosyresubstitusjon. 

Forklar hvorfor en slik mutasjon i POLE-genet kan være årsak 
til det høye antallet mutasjoner observert i pasientens tumor. 

   Kognitivt nivå (kryss av) K1 (gjengivende)  K2 (resonnerende) X  

Eventuelt 
supplerende vignett 

 

Deloppgave 5 (2,5 
poeng) 

Tegn en skisse av en replikasjonsgaffel i en human cellekjerne 
og sett navn på de ulike delene av gaffelen (inkludert 
retningsangivelse på DNA-trådene). Skisser og navngi de 
viktigste proteinene som deltar i replikasjonsprosessen. 

   Kognitivt nivå (kryss av) K1 (gjengivende) X K2 (resonnerende)   

Eventuelt 
supplerende vignett 

 

 

 

Sensorveiledning 

Deloppgave 1 Svar I og med at både kvinner og menn er affisert av 
sykdommen, er det snakk om autosomal arv. I generasjon 
III og IV er 50% av avkommet affisert, noe som tyder på 
dominant nedarving. 

 

 

  Hva gir 
poeng? 

0.5 poeng for autosomal og 0.5 poeng for dominant. 

Totalt mulig 1 poeng 

 

Deloppgave 2 Svar Skissen av genet bør minst illustrere promoter-region, 
eksoner og introner (fritt antall av hvert) 

Skissen av pre-mRNAet bør inneholde cap, 5’-utranslatert 
region (5’-UTR, også kalt leader), eksoner og introner (fritt 
antall), 3’-utranslatert region (3’-UTR, også kalt trailer), 
samt polyA-hale 

Skissen av det modne mRNAet skal være som pre-
mRNAet, men uten introner. 



  4 av 19 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
  

 
 

 

  Hva gir 
poeng? 

Hver av delpunktene under gen- og pre-mRNA gir 0.3 
poeng, og riktig modent mRNA 0.3 poeng. Til sammen 10  
x0.3 poeng = 3 poeng mulig 

 

 

Deloppgave 3 Svar Polymerase  (cellekjernen – deltar i syntese av RNA 
primere og initiering av Okazaki-fragment) 

Polymerase  (cellekjernen-deltar i DNA 
reparasjonsprosesser) 

Polymerase  (cellekjernen – forlengelse av «lagging 
strand») 

Polymerase  (cellekjernen – forlengelse av «leading 
strand») 

Polymerase  (mitokondriene – kopiering av mitokondrielt 
DNA) 

 

  Hva gir 
poeng? 

Hver av polymerasene gir 0.2 poeng og hver av 
funksjonene gir 0.2 poeng hver. Tilsammen 2 poeng mulig. 

 

Deloppgave 4 Svar Feilinnsetting av baser kan skje under DNA replikasjonen. 

Polymerase  har et sekundært katalytisk sete med en 3’-
5’-eksonukleasefunksjon (rettefunksjon = proofreading). 
Hvis feil base settes inn i polymerase-setet, kan enden av 
den nydannede tråden «flyttes» over i eksonuklease-setet, 
og den feilinnsatte basen (samt ofte noen ekstra baser) 
fjernes. Enden settes deretter tilbake i polymerase-setet og 
normal replikasjon gjenopptas. 

Hvis mutasjoner i eksonukleasesetet gjør det defekt, vil ikke 
polymerasen effektivt fjerne feilinnsatte baser, og antallet 
enkeltbasemutasjoner vil øke i hele genomet. 

 

  Hva gir 
poeng? 

1.5 poeng hvis elementene over er med 
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Deloppgave 5 Svar 

 

Forenklet versjon av replikasjonsgaffel 

  Hva gir 
poeng? 

Riktig angivelse av leading/lagging strand: 0.5 poeng 

Riktig retningsangivelse. 0.5 poeng 

Riktig plassering og navngiving av Okazakifragment 0.3 
poeng 

Riktig plassering og navngiving av polymeraser 

(Polymerase  initierer Okazakifragment, Polymerase  ved 

leading strand og polymerase  ved lagging strand: 0. 8 
poeng. 

Riktig plassering av Helikase: 0.2 poeng 

Riktig plassering av single-strand binding proteins (RPA): 
0.2 poeng 

Totalt mulig 2.5 poeng 

 

 

Deloppgave 6 Svar  

  Hva gir 
poeng? 

 

 

Deloppgave 7 Svar  

 

Noen kommentarer til skjemaet: 

 For informasjon om hvordan man skriver kortsvarsoppgaver se ”Undervisningsveileder 
– Kortsvarsoppgaver” som finnes på https://www.ntnu.no/dmf/eksamen-medisinstudiet 

 Hva som gir poeng må være detaljert og spesifikt. 

 Vi anbefaler at en kortsvarsoppgave inneholder 5-7 delppgaver. Deler man oppgaven 
opp i flere oppgaver er det mye lettere å sette poeng for sensor og dermed får 
oppgavene høyere validitet og reliabilitet. Grå felt fylles bare ut hvis oppgaven har flere 
enn 5 deloppgaver. 

 Hvis du legger til supplerende tekst mellom deloppgavene på hver oppgave, pass på at 
du ikke avslører svaret på tidligere spørsmål. 

https://www.ntnu.no/dmf/eksamen-medisinstudiet
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Generelle tilbakemeldinger på dette skjemaet og om veilederen for kortsvarsoppgaver kan rettes til 
eksamenskoordinator ved DMF tobias.s.slordahl@ntnu.no. Spørsmål knyttet til den aktuelle eksamen rettes til 
eksamenskommisjonen ved de aktuelle semester. 

  

mailto:tobias.s.slordahl@ntnu.no
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Kortsvaroppgave 2 skriftlig eksamen std 1 AB utsatt prøve 2106 

 

Oppgavenavn: Gi et beskrivende navn – Kun til internt bruk 

Undervisningsenhet(er)
: 

Nevrologi og klinisk nevrofysiologi 

Oppgaveansvarlig: Navn: Morten Engstrøm 

 E-post: Morten.engstrom@ntnu.no 

 Telefonnummer: 72575090 

Stadium/semester: 1 a/b 

Læringsmål  

(ALLE relevante) 

Læringsmålene finnes på: https://vev.medisin.ntnu.no/lmdb/qx/build/index.php 

7.1.2 Muskelkontraksjonens fysiologi 

 

Oppgave 

Vignett  

Ulike arbeidsoppgaver krever ulik kraft. Hvordan reguleres 

kraftutviklingen på ryggmargsnivå? 

 

 

Deloppgave 1 (3 
poeng) 

Hvordan reguleres kraftutviklingen på ryggmargsnivå? 

   Kognitivt nivå (kryss av) K1 (gjengivende)  K2 (resonnerende) x  

Eventuelt 
supplerende vignett 

 

Deloppgave 2 (2 
poeng) 

Hvilke typiske forskjeller er det mellom store og små motoriske 
enheter? 

   Kognitivt nivå (kryss av) K1 (gjengivende) x K2 (resonnerende)   

Eventuelt 
supplerende vignett 

 

Deloppgave 3 (1,5 
poeng) 

Hva avgjør kraftutvikling på muskelnivå? 

   Kognitivt nivå (kryss av) K1 (gjengivende)  K2 (resonnerende) X  

Eventuelt 
supplerende vignett 

 

Deloppgave 4 (1,5 
poeng) 

Skriv spørsmålet/oppgaven her 

   Kognitivt nivå (kryss av) K1 (gjengivende) X K2 (resonnerende)   

Eventuelt 
supplerende vignett 

Beskriv ulike typer muskelfibertyper 
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Deloppgave 5 (2 
poeng) 

Hva er en sarkomer? 

   Kognitivt nivå (kryss av) K1 (gjengivende) X K2 (resonnerende)   

Eventuelt 
supplerende vignett 

 

 

 

Sensorveiledning 

Deloppgave 1 Svar  

Aktivering: Aksjonspotensialenes fyringsfrekvens 

Rekruttering: Antall motoriske enheter der de største og sterkeste    

                      rekrutteres til slutt (vanskeligst å rekruttere) 

 

  Hva gir 
poeng? 

-Aksjonspotensialenes fyringsfrekvens                              1p  

-Antall motoriske enheter som rekrutteres                         1p 

- Og aktivering av de største/sterkeste og tyngst aktiverbare    

   motoriske enhetene (de siste som rekrutteres)              1p 

Deloppgave 2 Svar Store: Stor kraft, lite utholdende 

Små: Presis motorisk kontroll og utholdende 

 

  Hva gir 
poeng? 

Store: Stor kraft, lite utholdende                                 0,5px2 

Små: Presis motorisk kontroll og utholdende              0,5px2 

 

 

 

Deloppgave 3 Svar Muskelfiberposisjon (optimalt er middels strukket)      

Muskelfibersammensetning                                            

Muskeldiameter                                                          

  Hva gir 
poeng? 

Muskelfiberposisjon (optimalt er middels strukket)     0,5p 

Muskelfibersammensetning                                        0,5p    

Muskeldiameter                                                          0,5p 

Deloppgave 4 Svar Langsomme oksidative, raske oksidative og raske 
glykolytiske muskelfibre  

  Hva gir 
poeng? 

Langsomme oksidative                                           0,5p  

raske oksidative og raske                                        0,5p  

glykolytiske muskelfibre                                           0,5p 
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Deloppgave 5 Svar Minste kontraktile enhet i en muskel bestående av myosin i 
midten som kan trekke aktinet i hver ende mot hverandre 

 

  Hva gir 
poeng? 

Minste kontraktile enhet                                            1p 

Myosin                                                                       0,5p 

Aktin                                                                           0,5p 

Deloppgave 6 Svar  

  Hva gir 
poeng? 

 

 

Deloppgave 7 Svar  

 

Noen kommentarer til skjemaet: 

 For informasjon om hvordan man skriver kortsvarsoppgaver se ”Undervisningsveileder 
– Kortsvarsoppgaver” som finnes på https://www.ntnu.no/dmf/eksamen-medisinstudiet 

 Hva som gir poeng må være detaljert og spesifikt. 

 Vi anbefaler at en kortsvarsoppgave inneholder 5-7 delppgaver. Deler man oppgaven 
opp i flere oppgaver er det mye lettere å sette poeng for sensor og dermed får 
oppgavene høyere validitet og reliabilitet. Grå felt fylles bare ut hvis oppgaven har flere 
enn 5 deloppgaver. 

 Hvis du legger til supplerende tekst mellom deloppgavene på hver oppgave, pass på at 
du ikke avslører svaret på tidligere spørsmål. 

Generelle tilbakemeldinger på dette skjemaet og om veilederen for kortsvarsoppgaver kan rettes til 
eksamenskoordinator ved DMF tobias.s.slordahl@ntnu.no. Spørsmål knyttet til den aktuelle eksamen rettes til 
eksamenskommisjonen ved de aktuelle semester. 

  

https://www.ntnu.no/dmf/eksamen-medisinstudiet
mailto:tobias.s.slordahl@ntnu.no
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Kortsvaroppgave 3 skriftlig eksamen std 1 AB utsatt prøve 2106 

 

Oppgavenavn: Basal gastrofysiologi – fett-absorpsjon og leverfunksjon 

Undervisningsenhet(er): Gastroenterologi, IKM 

Oppgaveansvarlig: Navn: Ingunn Bakke 

 E-post: ingunn.bakke@ntnu.no 

 Telefonnummer: 72825299 / 98485755 

Stadium/semester: Stadium IB 

Læringsmål  

(ALLE relevante) 

Læringsmålene finnes på: https://vev.medisin.ntnu.no/lmdb/qx/build/index.php 

 

2.1.1.12  beskrive fettmetabolismen 

2.1.1.13  beskrive lipoproteinenes struktur og funksjon 

7.1.13  gjøre rede for motiliteten i fordøyelseskanalen, 
produksjon av fordøyelsessekreter, samt fordøyelse og 
absorpsjon av viktige næringsstoffer 

7.1.14  gjøre rede for leverens funksjon 

10.1.7  definere og gi en enkel karakteristikk av: iskemisk 
hjertesykdom, hjertesvikt, obstruktiv og restriktiv lungesykdom, 
anemi, perifer arteriell insuffisiens, refluksøsofagitt, 
gallesteinssykdom, malabsorpsjon 

 

Oppgave 

Vignett  

Du har en 20 år gammel pasient som i løpet av det siste året 
har hatt økende voluminøs, gråglinsende og illeluktende 
avføring og 10 kg vekttap. Undersøkelse viser at han har 
malabsorpsjon av fett (steatore). 

 

Deloppgave 1  

(2 poeng) 

Nevn to prinsipielle årsaker (ikke diagnoser) relatert til 
magetarmsystemet som kan gi malabsorpsjon av fett. 

   Kognitivt nivå (kryss av) K1 
(gjengivende) 

 

 

K2 (resonnerende)  

X 

 

Eventuelt supplerende 
vignett 

 

Deloppgave 2  

(2 poeng) 

Beskriv kort hvordan triglyserider fordøyes og absorberes 
fra tarmlumen og over i blodet. 

https://vev.medisin.ntnu.no/lmdb/qx/build/index.php
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   Kognitivt nivå (kryss av) K1 
(gjengivende) 

 

X 

K2 (resonnerende)   

Eventuelt supplerende 
vignett 

 

Deloppgave 3  

(1 poeng) 

Absorpsjon av hvilke andre stoffer er nært knyttet til fett 
og kan bli redusert ved fett-malabsorpsjon? 

   Kognitivt nivå (kryss av) K1 
(gjengivende) 

 

 

K2 (resonnerende)  

X 

 

Eventuelt supplerende 
vignett 

 

 

Leveren er et organ som står svært sentralt i å samordne 
kroppens håndtering av næringsstoffer som fettstoff, 
karbohydrater og proteiner som blir absorbert i tarmen. 

 

Deloppgave 4  

(2 poeng) 

 

Hva er prinsippene for hvordan leveren samordner 
metabolismen av næringsstoffene og hva er 
hovedfunksjonen med dette?  

 

   Kognitivt nivå (kryss av) K1 
(gjengivende) 

 

 

K2 (resonnerende)  

X 

 

Eventuelt supplerende 
vignett 

 

Deloppgave 5  

(1 poeng) 

Hva er lipoproteiner og hvilken generell funksjon har de? 

   Kognitivt nivå (kryss av) K1 
(gjengivende) 

 

X 

K2 (resonnerende)  

 

 

Eventuelt supplerende 
vignett 

 

Leveren har også mange andre funksjoner som er viktig for 
flere prosesser i kroppen. 

 

Deloppgave 6  

(2 poeng) 

Nevn to av leverens andre funksjoner som er relatert til 
nedbrytning og utskillelse av ulike stoffer. 

   Kognitivt nivå (kryss av) K1 
(gjengivende) 

 K2 (resonnerende)  

X 

 

Eventuelt supplerende 
vignett 
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Deloppgave 1 

(2 poeng) 

Svar - Mangel på pankreasenzym som lipase og ko-lipase (for 
eksempel pankreassvikt) 

- Mangel på gallesalter (for eksempel leversvikt-
manglende produksjon, gallegangobstruksjon, 
manglende / dårlig reabsorpsjon, bakteriell overvekst 
med nedbrytning av gallesalter) 

- Endret miljø i duodenum (for eksempel sur ph-økt 
produksjon av magesyre i forhold til bikarbonat fra 
pankreassekret og galle som buffer, bakteriell overvekst) 

- Ødelagt slimhinne (for eksempel betennelse, tottetatrofi) 

 

- Motilitetsforstyrrelser i ventrikkel og tarm 
- Hindret lymfetransport 

 

 Hva gir 
poeng? 

1 poeng for hver riktig. Det er prinsippene med mangel på 
de nødvendige faktorene for opptak; enzymer, gallesalter, 
riktig pH/miljø og intakt slimhinne som er viktig, ikke om de 
skriver nøyaktig riktig detaljer om grunn/årsak. 

Deloppgave 2 

(2 poeng) 

Svar Triglyserider (TG) utgjør hovedmengden av fettstoff i 
maten (i tillegg til fosfolipider og steroler som kolesterol). 
Gallesalter produseres i hepatocytter i lever og skilles ut i 
duodenum sammen med pankreasenzym som lipase og 
ko-lipase (i tillegg til andre enzym og bikarbonat). På grunn 
av den amfifatiske egenskapen vil gallesalter danne 
miceller når de er i vandige løsninger (sånn som gallen er 
og sånn som man har i tarmen), der kjernen en hydrofob 
(«fettløselig») og utsiden er hydrofil («vannløselig»). 
Gallesaltene gjør fettet ”løselig” i vann ved at TG i tarmen 
vil diffundere inn i kjernen av slike miceller istedenfor å 
samle seg i store fettdråper. Dette øker overflaten som 
fordøyelsesenzymene lipase og ko-lipase er avhengig av å 
jobbe på for å bryte ned TG til fettsyrer og monoglycerid. 
Micellene kan så diffundere gjennom det urørte laget av 
væske langs tarmslimhinnen (”unstirred water layer”), inn 
mellom mikrovilliene og i kontakt med enterocyttenes 
cellemembran, slik at nedbrytningstoffene kan diffundere 
inn i cellene (evt tas opp via spesifikke mekansimer for 
noen typer). I glatt endoplasmatisk retikulum (sER) i 
enterocyttene blir nedbrytningsproduktene satt sammen 
igjen til opprinnelige fettstoff, pakket sammen med 
apolipoprotein B til chylomicroner, som går ut av 
enterocyttene i andre enden ved eksocytose og diffunderer 
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til lymfesystemet som via ductus thoracicus tømmes ut 
venstre vena subclavia og ut i blodbanen (fettstoff går altså 
ikke direkte ut i blodet og gjennom leveren før det kommer 
ut i den systemiske sirkulasjonen).  

 

 Hva gir 
poeng? 

For å få full score må studenten ha skjønt prinsippene og 
ha med de viktigste momentene;  

0,5 poeng - micellefunksjon 

0,5 poeng - pankreasenzym 

0,5 poeng - nærhet til enterocytten og diffusjon inn  

0,5 poeng - skilles ut i blodet via lymfen  

 

Deloppgave 3 

(1 poeng) 

Svar Fett-løselige vitaminer (som A, D, E, K) 

 Hva gir 
poeng? 

0,5 poeng - fett-løselige vitaminer 

0,5 poeng - å nevne  2 spesifikke 

 

Deloppgave 4 

(2 poeng) 

Svar De fleste metabolske spor for nedbrytning/omsetning av 
næringsstoff og syntese av anvendelige andre produkt, 
foregår og er nøye koordinert i levercellene. Leveren 
fungerer som et senter for alle disse metabolske sporene. 
Hensikten med denne felles håndtering og kontrollen med 
næringsstoffer og omsetningen av disse, er å hele tiden 
sørge for å opprettholde nogenlunde jevn og adekvat 
tilgang av næring og energi for cellene i resten av kroppen. 
Leveren har evnen til å lagre og modulere tilgjengeligheten 
for næringsstoffer i blodet. Under og rett etter måltid hvor 
det er store mengde næringsstoffer i portalblodet, skal 
leveren derfor evne å ta opp store mengder av disse slik at 
det ikke kommer et ”rush” og overskudd ut i 
blodsirkulasjonen. Leveren må så metabolisere de 
absorberte næringsstoffene, modulere for lagring i lever 
eller fettvev, eller gjøre de tilgjengelig for andre organ som 
energi. Og i perioder med lav tilgang (mellom måltid/faste) 
må leveren ha omsatt og lagret næringsstoffene på en slik 
måte at det kan posjoneres ut og holdes jevnt på det nivået 
kroppen trenger. Dette er nøye regulert av hormoner fra 
blant annet pankreas, binyrer og tyroidea, og via 
nervesignal. 
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 Hva gir 
poeng? 

For å få full score må studenten ha skjønt prinsippene og 
ha med de viktigste momentene;  

0,5 poeng - metabolske spor for alle næringsstoffer henger 
sammen og nøye koordinert i levercellene 

0,5 poeng – kunne ta imot og omsette store mengder 
under/rett etter måltid 

0,5 poeng – posjonere ut jevn og adekvat mengde næring 
til blodet i perioder med faste 

0,5 poeng – alle disse prosessene nøye regulert av 
hormoner og nervesignal 

 

 

 

Deloppgave 5 
(1 poeng) 

Svar Lipoproteiner medierer transport av ulike fettstoff rundt i 
blodet (og lymfe), enten til leveren for omsetning eller fra 
leveren ut til resten av kroppen. Leveren er viktig i å 
regulere nivået av liporpoteiner i blodet. De består av apo-
lipoproteiner av ulike typer produsert i leveren og/eller 
tarmepitelet og ulik sammensetning av i hovedsak 
triglyserider, fosfolipider, kolesterol og kolesterolestere. 

 

 Hva gir 
poeng? 

For å få full score må studenten ha skjønt prinsippene og 
ha med de viktigste momentene;  

0,5 poeng - transport av fettstoff til/fra lever i blodet 

0,5 poeng - består av apolipoprotein og ulike fettstoff 

 

Deloppgave 6 

(2 poeng) 

Svar - Utskillelse av avfallsstoffer som ikke går via nyrer (eks 
bilirubin, kolesterol, xenobiotika) 

- Metabolisme/detoksifisering av medikamenter og 
xenobiotika (fase I og fase II reaksjoner) 

- Metabolisme/nedbrytning av ulike hormoner (som 
kjønnshormoner, ulike peptidhormoner)  

- ”Filtrering og rensning”/nedbrytning av gamle blodceller, 
diverse proteinkomplekser, bakterieprod. osv (del av RES 
systemet) i blod 

- Ureasyklus for håndtering av nitrogen fra nedbrytning av 
protein  

(- Utskillelse av gallesyrer i galle) 
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 Hva gir 
poeng? 

1 poeng for hver riktig funksjon. Det er prinsippene som er 
viktigst 

Deloppgave 7 Svar  

 

Noen kommentarer til skjemaet: 

 For informasjon om hvordan man skriver kortsvarsoppgaver se ”Undervisningsveileder 
– Kortsvarsoppgaver” som finnes på https://www.ntnu.no/dmf/eksamen-medisinstudiet 

 Hva som gir poeng må være detaljert og spesifikt. 

 Vi anbefaler at en kortsvarsoppgave inneholder 5-7 delppgaver. Deler man oppgaven 
opp i flere oppgaver er det mye lettere å sette poeng for sensor og dermed får 
oppgavene høyere validitet og reliabilitet. Grå felt fylles bare ut hvis oppgaven har flere 
enn 5 deloppgaver. 

 Hvis du legger til supplerende tekst mellom deloppgavene på hver oppgave, pass på at 
du ikke avslører svaret på tidligere spørsmål. 

Generelle tilbakemeldinger på dette skjemaet og om veilederen for kortsvarsoppgaver kan rettes til 
eksamenskoordinator ved DMF tobias.s.slordahl@ntnu.no. Spørsmål knyttet til den aktuelle eksamen rettes til 
eksamenskommisjonen ved de aktuelle semester. 

  

https://www.ntnu.no/dmf/eksamen-medisinstudiet
mailto:tobias.s.slordahl@ntnu.no
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Kortsvaroppgave 4 skriftlig eksamen std 1 AB utsatt prøve 2106 

 

Oppgavenavn: Gi et beskrivende navn – Kun til internt bruk 

Undervisningsenhet(er)
: 

Fysikalsk medisin og rehabilitering 

Oppgaveansvarlig: Navn: Gunn Hege Marchand 

 E-post: Gunn.hege.marchand@ntnu.no 

 Telefonnummer: 97042302 

Stadium/semester: IAB 

Læringsmål  

(ALLE relevante) 

Læringsmålene finnes på: https://vev.medisin.ntnu.no/lmdb/qx/build/index.php 

• 8.1.1 angi hovedtrekk i forekomsten av skader og 

belastningslidelser i bevegelsesapparatet 

• 9.1.1 diskutere hvordan livsbelastninger, psykiske 

spenningstilstander og stress kan gi seg utslag i kroppslige 

symptomer 

• 9.1.2 redegjøre for begrepet «Bio-psyko-sosial» tilnærming til 

helse og sykdom 

• 9.1.5 gjennomføre en pasientsentrert konsultasjon med spesielt 

fokus på psykososiale forhold og sentrale livshendelser hos 

pasienten 

 

Oppgave 

Vignett En kvinne på 48 år kommer på kontoret med smerter i muskulaturen 

både rundt nakke, skuldre og hofter som har vart i 7 måneder. Hun 

plages også med uttalt tretthet, hodepine og søvnvansker. 

 

Du har utelukket alvorlig sykdom i ledd, nakke og hofter og tror hun 

har fibromyalgi. Fibromyalgi er en av flere tilstander som også har 

fått betegnelsen MUPS (Medically unexplained physical 

symptoms)/subjektive helseplager. 

 

Deloppgave 1 (1,5 
poeng) 

Hva kjennetegner MUPS (Medically unexplained physical 

symptoms)/subjektive helseplager? 

   Kognitivt nivå (kryss av) K1 (gjengivende) x K2 (resonnerende)   

Eventuelt 
supplerende vignett 

 

mailto:Gunn.hege.marchand@ntnu.no
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Deloppgave 2 (1,5 
poeng) 

Slike plager forstås ofte ut fra en såkalt biopsykososial modell. Hva 

betyr det? 

   Kognitivt nivå (kryss av) K1 (gjengivende)  K2 (resonnerende) x  

Eventuelt 
supplerende vignett 

Du bestemmer deg for å undersøke hoftene hennes, blant annet ved å 

se på aktiv bevegelighet. Hun har smerter ved aktiv abduksjon i 

hofta. 

Deloppgave 3 (1,0 
poeng) 

I tillegg til abduksjon, hvilke andre retninger for aktiv bevegelse bør 

du undersøke? 

   Kognitivt nivå (kryss av) K1 (gjengivende) x K2 (resonnerende)   

Eventuelt 
supplerende vignett 

 

Deloppgave 4 (1,5 
poeng) 

I tillegg til aktiv bevegelse, hvilke andre leddundersøkelser vil du 

gjøre? 

 

   Kognitivt nivå (kryss av) K1 (gjengivende) x K2 (resonnerende) x  

Eventuelt 
supplerende vignett 

 

Deloppgave 5 (1,5 
poeng) 

Hvilke strukturer tester du ved de forskjellige testene du kom fram til i 

pkt 4? 

   Kognitivt nivå (kryss av) K1 (gjengivende)  K2 (resonnerende) x  

Eventuelt 
supplerende vignett 

 

Deloppgave 6 (3 
poeng) 

Smertene hennes har vart i 7 måneder, og hun har dermed langvarige 

(kroniske) smerter.  

a. Hva er de viktigste forskjellene på akutte og langvarige 

smerter? 

b. Hva vil du fokusere på i behandlingen? 

 

   Kognitivt nivå (kryss av) K1 (gjengivende)  K2 (resonnerende) x  

 

 

Sensorveiledning 

Deloppgave 1 Svar -Langvarige tilstander med betydelige symptomer. 

-Subjektive symptomer uten objektive funn, diagnosen 

baserer seg på kriterier baser på symptomer 

-Ukjent årsak 

-Mer enn vanlige helseplager 

  Hva gir 
poeng? 

Full poengsscore ved minst 2 av punktene over 
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Deloppgave 2 Svar At smerten kan ha startet av biomedisinske årsaker, men at 

psykologiske og sosiale faktorer forsterker plagene. 

 

  Hva gir 
poeng? 

Hvis kandidaten angir at det er sammenheng mellom bio-psyko 

og sosiale faktorer 

Deloppgave 3 Svar Aktiv fleksjon, ekstensjon, adduksjon og innad- / utadrotasjon. 

  Hva gir 
poeng? 

1,0 poeng dersom alle tre er riktig. 0,5 poeng dersom færre enn 

tre riktige svar. 

Deloppgave 4 Svar Passiv bevegelse og isometrisk testing 

(evt spesialtester, men det kreves ikke i svaret) 

  Hva gir 
poeng? 

1,5 poeng hvis bade passive og isometriske tester nevnes. 0,5 

hvis bare en av disse nevnes 

Deloppgave 5 Svar Passiv bevegelse: 

Ved passive tester testes de passive strukturene som ledd, 

leddkapsel og leddbånd.  

 

Isometrisk test: 

Ved isometriske tester testes kontraktile strukturer som muskel 

og sene. En vil også få testet kraft i muskulatur og kan således 

avdekke rupturer eller pareser.  

 

Ved aktive tester får man testet en kombinasjon av overstående 

og får innblikk i funksjon. 

 

  Hva gir 
poeng? 

0,5 poeng hvis kandidaten vet at ledd, leddkapsel og leddbånd 

testes ved passive tester.  

 

0,5 poeng hvis kandidaten vet at kontraktile strukturer testes ved 

isometriske tester.  

0,5 p hvis kandidaten ved at aktive tester gir smerter ved 

tilstander i alle disse strukturer  

 

Deloppgave 6 Svar a) Akutt smerte:  

- Ofte kjent årsak 

 - Kortvarig 

 - Presis beskrivelse 

 

Langvarig smerte:  

- Oftest ukjent årsak 

- Vedvarer over 3 mnd 
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- Smertene sprer seg ofte i et område 

 

b) Akutt – behandle årsak, ofte selvbegrensende 

Langvarig – eliminere vedlikeholdende faktorer, 

smertekontroll, økt funksjon, aktivisering  

 

  Hva gir 
poeng? 

For å få full score må kandidaten vite at: 

- langvarige smerter ofte har sammensatt årsak og at 

andre faktorer enn opprinnleig årsak kan bidra til at 

smertene vedvarer 

- Forskjellen på akutt og langvarig kun dreier seg om 

varighet (ca 12 uker, men def varierer en del (8 uker 

til 6mnd) 

- At selv om årsaken ofte er kompleks ved langvarige 

smerter så kan en hjelpe pasientene ved å bryte onde 

sirkler og øke funksjon. 

- Det trekker opp om aktivitet nevnes som viktig ved 

langvarige smerter 

 

 

 


