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1
I bekkenet kan målene på bekken-inngangen og -utgangen være viktige ved vaginal fødsel.
Hva er navnene på de tre målene som brukes ved måling av bekkenutgangen?

A X Interspinalavstanden, intertubalavstanden og nedre sagittal diameter
B Interspinalavstanden, conjugata vera og intertubalavstanden
C Conjugata vera, nedre sagittal diameter og øvre sagittal diameter
D Intertubalavstanden, interspinalavstanden og avstanden mellom begge crista iliaca
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2
Hvilke hjernenerver er involvert i brekningsrefleksen?

A Hjernenerve X og XII
B X Hjernenerve IX og X

Brekningsrefleksen formidles av sensorisk gren av hjernenerve IX (glossopharyngeus) og
motorisk gren av hjernenerve X (vagus)

C Hjernenerve XI og XII
D Hjernenerve X og XI
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3
Venedrenasjen fra ovariene går via v. ovarica, men disse venene har et noe ulikt forløp. 
Hvilke vener munner høyre og venstre v. ovarica inn i?

A Høyre munner inn i v. renalis dxt. Venstre munner inn i v. cava inf.
B X Høyre munner inn i v. cava inf. Venstre munner inn i v. renalis sin.
C Høyre munner inn i v. renalis dxt. Venstre munner inn i v. renalis sin.
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4
Du bøyer deg fremover og berører stortåa di med et strå. Som medisinstudent vet du at sensorisk
informasjon i dette tilfellet blir formidlet via bakstrengen. 
Hvor utgår 2.ordens nevroner fra i denne banen?

A Nucleus solitarius
B Nucleus caudatus
C Nucleus cuneatus
D X Nucleus gracilis

Nucleus gracilis formidler sensorisk informasjon fra nedre halvdel av kroppen
00001574d9d7aaf378

5
Fargestoff som injiseres i hjernens ventrikkelsystem vil dreneres bort via sinussystemet, men man vil
også observere at neseslimhinnen farges. 
Gjennom hvilket område av skallegulvet vil fargestoffet da ha passert?

A Clivus
B X Lamina cribrosa
C Ala major ossis sphenoidalis
D Sella turcica
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6
Den lumbale cisterne okkuperes av en rekke nervetråder som utgjøres av fremre og bakre røtter. 
Hva er kalles disse nervetrådene?

A Ligamentum denticulatum
B Conus medullaris
C X Cauda equina
D Filum terminale internum
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7
Til hvilke lymfeknuter metastaserer initialt testiskarsinomer?

A Iliakale lymfeknuter
B X Lumbale og preaortale lymfeknuter
C Inguinale lymfeknuter
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8
Du undersøker en pasient med slapphet på høyresiden av ansiktet. Pasienten har vanskelig for å
lukke øyet helt og du legger også merke til at hun smiler skjevt. Når du ber henne om å rynke pannen,
ser du tydelig at høyre halvdel av pannen ikke beveger seg vesentlig.
Hvilken type parese er dette?

A X Perifer fascialisparese
Facialisparese er en ansiktslammelse som skyldes en skade av ansiktets bevegelsesnerve
(nervus facialis). Lammelsen kan være perifer, det vil si på grunn av skade av nerven etter
nervens avgang fra sentralnervesystemet, eller en sentral skade, som skyldes en skade i
sentralnervesystemet. En perifer lammelse oppstår som regel uten noe forvarsel.  Slik ensidig,
perifer lammelse er en forholdsvis vanlig tilstand hos ellers friske personer (kalles ofte Bells
lammelse).

B Sentral trigeminusparese
C Perifer trigeminusparese
D Sentral fascialisparese
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9
Pasienter med nervesmerter omkring øyet kan få lindrende behandling i form av injeksjon i den nerven
som går gjennom foramen som er avbildet (se pil).
Hva er navnet på denne nerven?
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A Nervus petrosus major
B X Nervus supraorbitalis

N. ophtalmicus er 1. trigeminusgren og forgrener seg videre til bl.a. n. frontalis og videre til n.
supraorbitalis som går gjennom foramen supraorbitale.

C Nervus facialis
D Nervus maxillaris
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10
Støy kan skade hørselen. Faren for dette avhenger både av lydtrykket og eksponeringstiden.
Hva er grensen i dB for når en kortvarig støyeksponering kan gi akutt støyskade?

A Ca. 60 dB
Dette tilsvarer vanlig tale på 1 meters avstand

B Ca. 80 dB
Tilsvarer sterk gatestøy

C Ca. 110 dB
Tilsvarer jetfly på 300 m avstand

D X Ca. 130 dB
00001574d9d7aaf378

11
Du undersøker en pasient hvor det ene øyet står lateral- og nedaddeviert med dilatert pupille og
lett ptose.
Hvilke(n) hjernenerve(r) er affisert?

A Nervus oculomotorius (III) og nervus abducens (VI)
N abducens (6. hjernenerve) innerverer rectus lateralis (beveger øyet lateralt). Ved komplett
abducensparese blir øyet stående lett medialdeviert.

B X Nervus oculomotorius (III)
N oculomotorius (3. hjernenerve) innerverer rectus superior, rectus inferior, rectus medialis,
inferior oblique (beveger øyet opp og utover), levator palpeprae, pupille (konstriksjon -
parasympaticus) og akkomodasjon. Ved komplett okulomotorius parese blir øyet stående lateral-
og nedaddeviert med dilatert pupille og lett ptose.

C Nervus oculomotorius (III) og nervus trochlearis (IV)
D Nervus trochlearis (IV)

N trochlearis (4. hjernenerve) innerverer superior oblique (beveger øyet ned og utover). .
00001574d9d7aaf378

12
Hvordan skiller den 4. hjernenerven (nervus trochlearis) seg fra de øvrige hjernenervene?

A Den har flere hjernenervekjerner
B X Den har kontralateral innervering

Den 4de hjernenerve (nervus trochlearis) er den eneste av hjernenervene som har kontralateral
innervering, dvs fibrene krysser midtlinjen.

C Den har ipsilateral innervering
D Den har det korteste intrakraniale forløpet
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13
Du er på fastlegekontoret og gjør otoskopi på en pasient. Det ser ut som på bildet. Når det er funn på
trommehinnen er det viktig å beskrive hvor disse ligger, blant annet ved å angi riktig kvadrant.
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I hvilken kvadrant ligger denne lysrefleksen?

A X I fremre nedre kvadrant
B I bakre nedre kvadrant

I fremre nedre kvadrant
C I bakre øvre kvadrant

I fremre nedre kvadrant
D I fremre øvre kvadrant

I fremre nedre kvadrant
00001574d9d7aaf378

14
Du har en pasient på besøk på kontoret. Han skal fjerne sting på halsen etter at han ble operert for en
kul i skjoldbruskkjertelen ved det lokale sykehuset for ti dager siden. Han opplyser at han har vært hes
i stemmen siden operasjonen, men det er ingenting i veien med pusten og han føler seg frisk ellers.
Han spør deg om det er en nerve i området som går til stemmebåndene og som kan være skadet.
Hvilken nerve er det mest sannsynlig at dette i såfall kan være?

A X Nervus laryngeus recurrens
B Nervus glossofaryngeus

Denne innerverer svelget, ikke stemmebånd
C Nervus facialis

Denne styrer ansiktsmuskulaturen
D Nervus laryngeus superior

Denne kommer ovenfra og går ikke i operasjonsfeltet
00001574d9d7aaf378
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15
De tectospinale baner er nervebaner som blant annet koordinerer hode- og øyebevegelser.
Hvor ligger de tektale kjernene?

A I thalamus
B I basalganglier
C X I colliculus superior

Colliculus superior ligger i tectum i mesencefalon
D I corpus geniculatum laterale
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16
Testis får sitt arterielle blod via arteria testicularis. 
Hvor avgår arteria testicularis dexter og sinistra fra?

A Arteria testicularis dexter går av fra arteria renalis dexter. Arteria testicularis sinistra går av fra
arteria renalis sinistra

B X Arteria testicularis dexter går av fra aorta. Arteria testicularis sinistra går av fra aorta
C Arteria testicularis dexter går av fra areteria renalis dexter. Arteria testicularis sinistra går av fra

aorta
D Arteria testicularis dexter går av fra aorta. Arteria testicularis sinistra går av fra arteria renalis

sinistra
00001574d9d7aaf378

17
Embryologisk utvikles sentralnervesystemet fra ulike deler av nevralrøret. 
Hva kalles den delen som pons, cerebellum og medulla oblongata er utviklet fra?

A Diencefalon
B X Rhombencefalon
C Telencefalon
D Mesencefalon

00001574d9d7aaf378

18
En pasient har fått en liten hjerneskade i forbindelse med en trafikkulykke. Han har i etterkant av
ulykken store problemer med å kjenne igjen ansikter.
Hvor sitter hjerneskaden?

A Prefrontal assosiasjonscortex
B X Temporal assosiasjonscortex

Fenomenet kalles visuell agnosi, og er en manglende evne til å kjenne igjen gjenstander som ikke
beror på svekket sansing eller intellektuell reduksjon (demens). Skader på temporal
assoisiasjonscortex kan gi visuell agnosi og er kanskje det mest studerte fenomenet og kan gi
bortfall av evnen til å gjenkjenne ansikter.

C Synsnerven
D Insula

00001574d9d7aaf378

19
Blunkerefleksen (cornearefleksen) er et eksempel på en hjernestammerefleks. 
Hvilke to hjernenerver formidler denne refleksen?

A X Nervus trigeminus og nervus fascialis
Cornearefleksen formidles av sensoriske fibre i nervus trigeminus og motoriske fibre i nervus
fascialis.

B Nervus fascialis og nervus oculomotorius
C Nervus trigeminus og nervus ophthalmicus
D Nervus oculomotorius og nervus trigeminus

00001574d9d7aaf378
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20
Når bonden rører i gjødselkjelleren, kan han utsettes for gassen hydrogensulfid (H2S) som er svært
giftig for både ham og dyra.
Hvilket organsystem er det kritiske organet ved livstruende påvirkning fra denne gassen?

A Mage-tarmkanalen
Nei, ikke kritisk

B X Sentralnervesystemet
Ja, cellene her er mest sårbare ved hemming av den oksidative fosforyleringen i mitochondriene
og livstruende eksponering fører først og brått til bevisstløshet. Enten mekanismen for død er
sekundær respirasjonsstans eller direkte hypoksi som følge av hjerneskaden, så er det
sentralnervesyustemet som er det kritiske organet.

C Nyrene
Nei, ikke livstruende

D Luftveiene
Ja, påvirkes, men ikke livstruende med en gang. I mekanismen for død er det enkelte steder
angitt at det er respirasjonsstans, men det er ikke gjennom påvirkning av organet som sådan, og
altså er det ikke det kritiske organet.
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21
En 60 år gammel mann oppsøker fastlege på grunn av anfallsvise symptomer i form av angst,
hjertebank og svetting. Av og til har han også sterke brystsmerter. Han er normalvektig. Det påvises et
betydelig forhøyet blodtrykk, og det startes blodtrykksbehandling. Blodtrykket påvirkes imidlertid lite av
behandlingen, og fastlegen henviser til endokrinolog da han mistenker en hormonell årsak til
hypertensjonen. Det taes CT-bilder som viser en tumor i høyre binyre, og videre utredning viser at det
dreier seg om en hormonproduserende tumor.
Hvilket hormon dreier det seg mest sannsynlig om?

A Aldosteron
B Kortisol
C X Katekolaminer

Alle svaralternativene er hormoner som produseres i binyrene, men kun katekolaminene kan gi
slike anfallsvise symptomer som beskrevet.

D Androgener
00001574d9d7aaf378

22
En 30 år gammel kvinne har hatt type 1-diabetes i 10 år. Hun behandles med multiinjeksjonsregime
med insulin. I den senere tid har hun hatt uforklarlige hypoglykemier.
Hvilken tilstand kan ha bidratt til disse episodene?

A Hypertyreose
B Hypotyreose
C Veksthormonproduserende hypofysetumor
D X Primær binyrebarksvikt (Addisons sykdom)

00001574d9d7aaf378
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23
I landbruket brukes halm som strø. Under lagring kan det oppstå noe muggvekst i halmen. En
gårdbruker har merket at hun regelmessig blir plaget med feber og tungpust etter at hun har håndtert
slik halm.
Hva er den mest sannsynlige forklaringen på disse symptomene?

A Hun har fått allergisk høysnue
Nei, det er en allergisk lidelse i de øvre luftveier

B Hun har fått akutt astmatisk bronkitt
Kunne være, men men allergisk alveolitt er mer sannsynlig gitt eksponeringen, og symptomene er
heller ikke helt karakteristiske.

C X Hun har fått allergisk alveolitt (lungeblærebetennelse)
Ja, det er en karakteristisk reaksjon ved påvirkning fra muggsuppsporer og kalles også "farmers
lung"

D Hun har fått pneumoni (lungebetennelse)
Kunne være, men allergisk alveolitt er mer sannsynlig gitt eksponeringen, og symptomene er
heller ikke helt karakteristiske.
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24
En 62 år gammel kvinne har nylig fått påvist type 2-diabetes.
Hvilket funn i serum er typisk for denne tilstanden, til forskjell fra type 1-diabetes?

A Antistoff mot glutaminsyredekarboksylase
Nei, dette er typisk ved type 1-diabetes

B Høyt fastende blodsukker
Dette sees ved både type 1- og type 2-diabetes

C Forhøyet HbA1c
Dette sees ved både type 1- og type 2-diabetes

D X Forhøyet C-peptidnivå
Ja, ved type 2-diabetes er det typisk insulinresistens og bevart insulinproduksjon, mens C-
peptidnivå er lavt ved type 1-diabetes

00001574d9d7aaf378

25
C-celler er en av celletypene i glandula thyreoidea.
Hvilket hormon produseres i disse cellene?

A X Kalsitonin
B Trijodtyronin
C Parathyreoideahormon
D Tyroksin

00001574d9d7aaf378

26
Insulin-hypoglykemitest utføres iblant dersom hypofysesykdom mistenkes. 
Basert på kunnskapen om hypofysens fysiologi, hva er hovedindikasjonen for å gjøre denne
testen?

A Avgjøre om en pasient med hypofyseadenom primært bør behandles kirurgisk eller
medikamentelt
Galt. Det sier lite eller intet om hvordan pasienten bør behandles

B Finne ut om det foreligger et hypofyseadenom eller en hypofysitt
Helt galt. Det sier lite eller intet om den tilgrunnliggende patologien i hypofysen

C X Undersøke om hypofysen reagerer normalt med sekresjon av ACTH og/eller veksthormon
Korrekt svar. Nevrohypoglykemi skal stimulere til økt frisetting av veksthormon og ACTH.
Manglende respons, dvs økning av nivåene er forenlig med partiell svikt. Ved total svikt er det
oftest helt unødvendig med stimuleringstest siden svikten vil framgå av basale hormonprøver.

D Undersøke om pasientens hypofyse-thyreoidea-akse fungerer normalt
Det sier intet om funksjonen i denne aksen

00001574d9d7aaf378
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27
Tyreoideahormonene produseres i skjoldbruskkjertelen.
Fra hvilken aminosyre produseres disse hormonene?

A Tryptofan
B Fenylalanin
C X Tyrosin
D Hydroksyprolin

00001574d9d7aaf378

28
En 65 år gammel mann har i lengre tid hatt høyt blodtrykk som har vært vanskelig å behandle. Det
påvises en tumor i binyren, og det gjøres en hormonell utredning som viser at han har forhøyet
produksjon av aldosteron.
Hva er den viktigste regulatoren av binyrenes sekresjon av dette hormonet?

A X Angiotensin II
B Natrium
C ACTH
D Kalium

00001574d9d7aaf378

29
Hvilken fortolkning har et 95% konfidensintervall for populasjonsgjennomsnittet?

A Et 95% konfidensintervall inneholder ikke 0
B Utvalgsgjennomsnittet ligger i konfidensintervallet med 95% sannsynlighet
C X Konfidensintervallet inneholder populasjonsgjennomsnittet med 95% konfidens
D 95% av observasjonene i utvalget ligger i konfidensintervallet

00001574d9d7aaf378

30
En kvinne med langtkommen kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), men uten annen kompliserende
sykdom, har ved en blodgassanalyse en PCO2 på 7,5 kPa (kiloPascal). Prøven ble tatt mens
pasienten pustet romluft.
Hvilket annet funn vil være sannsynlig samtidig?

A pH > 7,4
Den primære respiratoriske acidose vil dominere slik at pH vil være < 7,4

B PO2 > 12 kPa
En pasient med KOLS vil sannsynligvis ha en PO2 < 10 ved pusting i romluft

C X BE (Base Excess) > 0
Pasienten har kronisk respiratorisk acidose som vanligvis blir kompensert med metabolsk
alkalose dvs positiv BE

D PCO2 vil bli normalisert etter tilførsel av oksygen
pasienten har sannsynligvis en hypoxisk respiratorisk drive som vil bli borte ved oxygen tilførsel
og dermed vil PCO2 stige ytterligere

00001574d9d7aaf378
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I forbindelse med smerte brukes begrepene «smerte» og «nocisepsjon».
Hva er forholdet mellom disse begrepene?

A Man kan ha smerte uten nocisepsjon, men nocisepsjon uten å oppleve smerte er ikke mulig
Dette er ulike begrep. Nosisepsjon er aktivering av perifere nosiseptorer som følge av aktuell eller
truende vevsskade. Smerte er opplevelse av pågående eller truende vevsskade. Smerte er mulig
uten nosisepsjon.  Nosisepsjon er mulig uten smerte dersom nedatstigende hemmende baner er
kraftig aktivert.

B X Nocisepsjon er aktivering av nociseptorer, mens smerte er opplevelsen av pågående eller truende
vevsskade

C Bortsett fra ved nevropatisk smerte, skyldes smerte alltid nocisepsjon
Dette er ulike begrep. Nosicepsjon er aktivering av perifere nosiseptorer som følge av aktuell eller
truende vevsskade. Smerte er opplevelse av pågående eller truende vevsskade. Smerte er mulig
uten nosicepsjon. Nosicepsjon er mulig uten smerte dersom nedatstigende hemmende baner er
kraftig aktivert.

D Det er ingen forskjell; smerte og nocisepsjon er synonyme ord
Dette er ulike begrep. Nosicepsjon er aktivering av perifere nosiceptorer som følge av aktuell eller
truende vevsskade. Smerte er opplevelse av pågående eller truende vevsskade. Smerte er mulig
uten nosisepsjon.  Nosisepsjon er mulig uten smerte dersom nedatstigende hemmende baner er
kraftig aktivert.

00001574d9d7aaf378

32
To eksempler på legemidler i gruppen aminopenicilliner er ampicillin og amoksicillin.
 Hva er den viktigste fordelen med disse midlene sammenlignet med benzylpenicillin?

A De virker også mot penicillinaseproduserende bakterier
B De kan gis peroralt med hyppige doseringer
C Man trenger ikke å justere dosen ut fra nyrefunksjonen
D X De kan brukes ved infeksjoner med gramnegative bakterier

00001574d9d7aaf378

33
Legemiddelutprøving omtales ofte som å omfatte fire faser som kalles fase I, II, III og IV. En av disse
fasene setter særlig fokus på om legemidlet er like godt som etablert behandling på gitt indikasjon hos
mennesker.
Hva kalles denne fasen?

A Fase I
B Fase II
C X Fase III
D Fase IV

00001574d9d7aaf378

34
Hva er de viktigste områdene du må vurdere ved en klinisk psykiatrisk undersøkelse?

A X Hva pasienten sier, hvordan han/hun sier det, hva vi klinisk observerer, komparentopplysninger
Rett fordi dette sammenfaller med godt legearbeid og dekker nødvendige elementer.

B Hva pasienten sier, hvordan han/hun sier det, komparentopplysninger, psykometriske tester
(spørreskjema/sjekkliste)
Mangler klinisk observasjon så det er veldig feil og har i tillegg med disse unødvendige
spørreskjemaene.

C Hva pasienten sier, hva vi klinisk observerer, komparentopplysninger, psykometriske tester
(spørreskjema/sjekklister)
Mangler "hvordan pasienten sier ting". Det kan evt falle inn under "klinisk undersøkelse " i noens
syn, men har imidlertid igjen med disse testskjemaene som IKKE bør være prioritert del av
primær undersøkelse. Det betyr at D kanskje kan være "ikke helt feil" - men A er åpenbart enda
bedre.

D Hva pasienten sier, hvordan han/hun sier det, hva vi klinisk observerer, psykometriske tester
(spørreskjema/sjekkliste)
Mangler komparentopplysninger som er viktige og har med spørreskjema som IKKE er så viktig
her

00001574d9d7aaf378
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35
Legemiddelbivirkninger inndeles vanligvis i to grupper; type A («augmented»; bivirkninger som er
doseavhengige og forutsigbare) og type B («bizarre»; bivirkninger som verken er doseavhengige eller
forutsigbare).
Hva karakteriserer disse to typene bivirkninger?

A Type A-bivirkninger er farligere en type B-bivirkninger
B De to typene bivirkninger fordeler seg tallmessig ca. 50:50
C Type B-bivirkninger er farligere en type A-bivirkninger
D X Type B-bivirkninger utløses ofte av en immunologisk mekanisme

00001574d9d7aaf378

36
En pasient som du vurderer å behandle med fenoksymetylpenicillin for en tonsillitt forteller at han
tidligere har reagert med utbredt kløende utslett ved bruk av dette preparatet. 
Hva gjør du med det?

A Forskriver cefaleksin i stedet
B Forskriver amoksicillin i stedet
C Forskriver trimetoprim-sulfa i stedet
D X Forskriver erytromycin i stedet

00001574d9d7aaf378

37
Begrepet farmakokinetikk rommer tre sentrale prosesser, og en tid/konsentrasjonskurve av et gitt
legemiddel omtales gjerne som et nettoresultat av disse tre prosessene.
 Hva kalles disse tre prosessene?

A Absorpsjon, passiv diffusjon og eliminasjon
B Absorpsjon, likevekt og eliminasjon
C Absorpsjon, førstepassasjemetabolisme og eliminasjon
D X Absorpsjon, distribusjon og eliminasjon
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38
En pasient som det er aktuelt å behandle med fenoksymetylpenicillin for en tonsillitt forteller at han har
hørt at det er viktig å ta dette midlet utenom måltider, men er usikker på hvor lang tid det bør gå
mellom inntak av mat og tabletter.
Hva svarer du?

A Det viktigste er at den doble kveldsdosen blir tatt utenom et måltid, for de andre dosene spiller
dette ingen rolle

B X Praktisk talt like mye tas opp fra tarmen selv om man tar det sammen med mat, så det spiller
ingen rolle når man tar det i forhold til matinntak

C Det er omvendt – det er bedre å ta legemidlet sammen med mat enn utenom måltider, fordi
risikoen for bivirkninger som kvalme og diaré da reduseres

D Midlet bør tas minst 2 timer før eller minst 2 timer etter måltider
00001574d9d7aaf378

39
Trimetoprim er et mye brukt legemiddel ved bakterielle infeksjoner. 
Hva er midlets viktigste indikasjon?

A Pneumoni
B Gastroenteritt
C Tonsillitt
D X Cystitt

00001574d9d7aaf378
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40
Studievenninner bringer en 21 år gammel student til legevakta. De forteller at jenta har forandret seg
de siste par ukene. Hun snakker usammenhengende og mye rart, hun er veldig bekymret for global
oppvarming og har derfor klippet av ledningene på alle elektriske ovner i bofellesskapet. Hun kler seg
også veldig rart, som for eksempel å gå i bikini på forelesning.
Hvilken diagnosegruppe hører hennes tilstand mest sannnsynlig inn under?

A Depresjon
Ikke egenopplevd lidelse, ikke angitt tristhet

B X Psykose
C Angst

Ikke angitt symptomer på det
D Personlighetsforstyrrelse

Endring, ikke vedvarende
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I preparatomtalene til tetrasykliner står det at de skal ikke brukes hos små barn. 
Hva er begrunnelsen for dette?

A Midlene kan gi fotosensibilitet
B Midlene kan stoppe lengdeveksten
C Midlene kan gi kraftig diare 
D X Midlene kan gi tannskader
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En 19 år gammel kvinne kommer til konsultasjon på fastlegekontoret. Hun forteller at hun føler på en
indre tomhet. Dette har vedvart hele livet uten pauser, og hun begynner å bli lei og ønsker en endring.
Av journalen ser du at hun med jevne mellomrom har tatt kontakt for denne problemstillingen.
Hvilken diagnosegruppe er det mest sannsynlig at hun har en lidelse innenfor?

A Organisk psykiatrisk lidelse
B Depresjon
C Psykose
D X Personlighetsforstyrrelse
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Hva er de viktigste risikofaktorene for utvikling av psykiatrisk sykdom?

A Gener, fysisk stress i fosterlivet, dødsfall i nær familie
B Gener, psykisk stress senere i livet, boforhold
C X Gener, fysisk stress i fosterlivet, psykisk stress senere i livet
D Fysisk stress i fosterlivet, psykisk stress senere i livet, kosthold
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Penicilliner, cefalosporiner, makrolider og tetrasykliner er mye brukte antibiotikagrupper. 
Hvilke av disse gruppene virker ved å ødelegge bakterienes cellevegg?

A Penicilliner og makrolider
B Makrolider og tetrasykliner
C Cefalosporiner og tetrasykliner
D X Penicilliner og cefalosporiner
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Noen psykiske symptomer og tegn forkommer hyppigere hos barn som er født for tidlig/med lav
fødselsvekt enn hos barn født til termin med normal fødselsvekt.  
Hvilke symptomer og trekk gjelder dette for i pubertetsalder?

A X Oppmerksomhetsvansker, angst og "autistiske" trekk
Forskning har entydig vist at ungdommer født for tidlig/med lav fødselsvekt har økt forekomst av
oppmerksomhetssvikt, et spekter av angstsymptomer og dessuten vansker med sosial
samhandling som ofte beskrives som "autistiske" trekk. Depresjon forekommer ikke hyppigere
enn hos andre i ungdomstida, og de har ikke mer utagering eller atferdsproblemer, men er
derimot gjerne forsiktige i sin livsførsel.

B Angst, depresjon og oppmerksomhetsvansker
C Depresjon, oppmerksomhetsvansker og atferdsproblemer
D Atferdsproblemer, angst og "autistiske" trekk
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Du leker med naboens sønn. Han tar en pinne og veiver den rundt i lufta og lager flylyder. Så tar du
pinnen, dytter den langs bakken og lager billyder. Gutten tar sint tilbake pinnen og sier; «Nei, det er et
fly».
Hvilket av Piagets stadier ser gutten ut til å være i?

A Konkret-operasjonelt stadium
I det konkret-operasjonelle stadiet har barnet utviklet reversibel tenkning og vil derfor være bedre i
stand til å ta andres perspektiver.

B X Preoperasjonelt stadium
Det preoperasjonelle stadiet karakteriseres blant annet av at barnet har fått språk og kan
representere objekter og hendelser med symboler. Tenkningen er preget av barnets umiddelbare
oppfatning av situasjonen, og det greier ikke ta hensyn til flere egenskaper ved et objekt samtidig.
Egosentrisk tenkning hvor barnet ikke evner å ta andres perspektiver men tenker at andre
oppfatter verden slik barnet selv gjør karakteriserer også dette stadiet.

C Formelt-operasjonelt stadium
I det formelt-operasjonelle stadiet begynner barn med fleksibel og abstrakt tenkning og de kan ta
andres perspektiver. I dette stadiet burde gutten derfor kunne sette seg inn i og være med på din
lek.

D Sensomotorisk stadium
I det sensomotoriske stadiet har barnet ennå ikke utviklet særlig mye språk, så gutten ser ut til å
være ferdig med dette stadiet.
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Små barn har spesielle kostbehov, og det er laget nasjonale anbefalinger om spedbarnsernæring.
Hva sier disse anbefalignene om vitamin D?

A X Alle barn anbefales ekstra tilskudd av vitamin D i form av tran fra 4 ukers alder
Vitamin D anbefales også ved fullamming (hvor Vitamin D overføres fra mor) da man ikke kan
garantere mors Vitamin D status.

B Kun barn som fullammes anbefales ekstra tilskudd av vitamin D fra 6 ukers alder
C Kun barn som ernæres med morsmelkserstatning anbefales ekstra tilskudd av vitamin D fra 4

ukers alder
D Alle barn anbefales ekstra tilskudd av vitamin D fra 6 måneders alder
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I forbindelse med Uka2015 dukket det opp en kusmaepidemi i Trondheim. En baby på 7 måneder var i
nærheten av en av studentene som senere fikk kusma, i den perioden studenten var smittsom. Moren
til babyen er selv vaksinert mot kusma, og babyen har fulgt barnevaksinasjonsprogrammet. Hun
bekymrer seg for at babyen kan ha blitt smittet.
Kan babyen ha blitt smittet og i tilfelle hvorfor (ikke)?

A Babyen kan ikke bli syk, fordi hun har antistoffer fra mor
B Babyen kan ikke bli syk, fordi hun har fått MMR-vaksinen
C X Babyen kan bli syk, fordi hun ikke har antistoffer mot kusma
D Babyen kan bli syk, fordi hun ikke har fått trippelvaksinen (DPT)
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Kjønnsbunden agammaglobulinemi er en form for medfødt immunsvikt som skyldes mutasjoner i
Brutons tyrosin-kinase slik at modning av B-lymfocytter og evnen til å danne antistoff er nedsatt.
Hvilke sykdomsmanifestasjoner er vanligst ved denne tilstanden?

A X Residiverende luftveisinfeksjoner med pyogene bakterier fra 1-års alderen
Hans plager startet etter 6 mdrs alder og er lokalisert i luftveiene og begge disse forhold ses
typisk ved nedsatt evne til å lage immunglobuliner - når immunglobuliner overført under
svangerskapet forsvinner. Kongenital/alvorlig neutropeni og medfødt T-celle svikt gir typisk
manifestasjoner fra før 6 mdrs alder og kan i tillegg til luftveisinfeksjoner føre til mange infeksjoner
utløst av både bakterier, sopp- og virus.

B Langvarige soppinfeksjoner, diare og systemiske infeksjoner fra 2-3-måneders alderen
C Residiverende mage-tarminfeksjoner med bakterier og diare fra 1-års alderen
D Residiverende luftveisinfeksjoner med pyogene bakterier fra 2-3-måneders alderen
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I allmennpraksis møter du en sint gutt på 9 år som forteller at faren ikke lar ham leke med venner etter
skolen fordi faren sier han må trene på ski hver dag hvis han skal bli god.
Hva er den beste måten å respondere på dette på? 

A «Jeg har møtt flere som har det slik. Du trenger ikke være sint for dette»
Utsagnet "jeg har møtt flere som har det slik" kan være med på å ufarliggjøre situasjonen og gjøre
at gutten ikke føler seg alene, men oppfølgingen "du trenger ikke være sint for dette"
bagatelliserer guttens følelser og viser at du ikke tar ham på alvor.

B «Det var veldig dumt gjort av pappa. Kanskje vi sammen skal snakke med pappa om det?»
Verdibelagte utsagn som at det var dumt av pappa, kan gjøre at gutten får inntrykk av at dere er
"på lag" mot pappa. Barn er gjerne svært lojale mot sine foreldre og slike utsagn kan skape en
lojalitetskonflikt hos barnet.

C X «Det var dumt for deg. Har du sagt til pappa at du har mer lyst til å leke sammen med venner?»
Her unngår du verdibelegg slik at du unngår en lojalitetskonflikt og er samtidig løsningsrettet.

D «Pappa har nok rett i at du må trene for å bli skikkelig god»
Dette utsagnet kan gi gutten en følelse av at du er "på lag" med pappa og mot gutten og slik
stanse kommunikasjonen.
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Hvilke tre emosjoner er eksempler på primære emosjoner? 

A Kjærlighet, sinne og frykt
Kjærlighet regnes som en relasjonell emosjon som retter seg mot andre og som utvikles senere
enn primære emosjoner. Sinne og frykt er primære emosjoner.

B Opprømthet, sjalusi og sinne
Opprømthet regnes som en sekundær emosjon og sjalusi som en relasjonell emosjon, mens
sinne er en primær emosjon. Både opprømthet og sjalusi utvikles senere enn primære emosjoner.

C X Sinne, frykt og glede
Sinne, frykt og glede er alle primære emosjoner.

D Overraskelse, sjalusi og frykt
Overraskelse regnes som en sekundær emosjon og sjalusi som en relasjonell emosjon, mens
frykt er en primær emosjon.
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Familiekart kan være et hjelpemiddel i undersøkelse av barn og unges psykiske helse. 
Hvordan bør slike kart tegnes?

A De bør tegnes i samsvar med standarden for slektskart i slektsforskning
Slektskap og relasjoner er bare ett av aktuelle perspektiver. Utforming av familiekart kan gjøres
på mange ulike måter, men det viktigste er at det oppleves funksjonelt for å systematisere og
skape oversikt over familie- og relasjons-relatert informasjon.

B Det er ingen anbefalt standard for tegning av slike kart
Det er en variasjon i måten å tegne familiekart på, men de fleste bruker sirkler og firkanter for
kvinner og menn og horisontale/vertikale linjer for å markere slektskap og relasjoner. Tegnbruk for
å markere andre forhold som status, samlivsbrudd, pasientstatus varierer. Og hvordan
informasjon knyttes til personer, relasjoner og steder/hus varierer noe.

C De bør tegnes i samsvar med standarden for tegning av slektskart i genetikk
Genetikk er bare ett av de aktuelle perspektivene. Utforming av familiekart kan gjøres på mange
ulike måter, men det viktigste er at det oppleves funksjonelt for å systematisere og skape oversikt
over familie- og relasjons-relatert informasjon.

D X De bør tegnes slik at de er mest mulig forståelig for legen, pasienten og pårørende
Familiekart er ikke "magiske" men et verktøy som bør brukes utfra funksjonalitet, målrettet og
tilpasset til tjenestekontekst, problemstilling, fagområde og personlig smak.
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Et barn fødes i svangerskapsuke 26 med en fødselsvekt på 660g. På levedag 3 tas det cerebral
ultralyd i henhold til avdelingens rutiner.
Hvilken komplikasjon ser man spesielt etter med ultralyd på dette tidspunktet?

A Cyster i hjernen
B Umodenhet i hjernen
C Infeksjon i hjernen
D X Blødning i hjernen

Intraventrikulære blødninger er den mest vanlige hjerneskaden som oppstår hos prematurt fødte
barn den første leveuken. PVL forandringer kommer vanligvis etter 2-3 uker.
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En gutt blir født ved keisersnitt i svangerskapsuke 37 på grunn av fødselsangst hos mor. Han skriker
etter fødselen, men utvikler raskt takypné (øket respirasjonsfrekvens), subcostale inndragninger og
grynting som tegn på respiratorisk besvær.
Hva er den mest sannsynlige årsaken til guttens respirasjonsproblemer?

A X Manglende resorpsjon av lungevæske og "våte lunger" på grunn av keisersnitt
Dette er den vanligste årsaken til respiratorisk distress etter fødsel, og elektivt keisersnitt er en
viktig risikofaktor. INgen av de andre alternativene er reelle diff.diagnsoer bortsett fra infeksjon
som vanligvis gir symptomer litt senere. Det forelå heller ingen risikofaktorer for infeksjon.

B Medfødt infeksjon og lungebetennelse med gruppe B-streptokokker
C Manglende lukning av ductus arteriosus og økt blodstrøm gjennom lungene
D Lavt blodsukker på grunn av lite næringstilførsel etter at navlesnoren er kuttet

00001574d9d7aaf378

55
Som helsestasjonslege blir du bedt om å vurdere utviklingen til en gutt som er 6 måneder gammel. Du
observerer at gutten hviler på underarmene når han ligger i mageleie. I ryggleie leker han med
hendene i midtlinjen. Han snur hodet til lydkilde. Han sitter med støtte, men ikke uten. Han har ikke
begynt å krabbe ennå.
Hvordan er guttens utvikling?

A X Han er normalt utviklet for alder
B Han er noe (1-2 måneder) forsinket i sin utvikling
C Han er betydelig (ca 3 måneder) forsinket i sin utvikling
D Han har en utvikling som tilsvarer 9-måneders alder
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Forsinket pubertet (hypogonadisme) er enten hypogonadotrop eller hypergonadotrop.
Hvordan kan årsakssammenhengen til en slik tilstand beskrives?

A Konstitusjonelt forsinket pubertet forårsakes av hypergonadotrop hypogonadisme
B X Klinefelter syndrom og Turner syndrom medfører ofte hypergonadotrop hypogonadisme
C Bilateral kryptorchisme (ikke-descenderte testikler) kan føre til hypogonadotrop hypogonadisme
D Midtlinjeskader i hjernen fører ofte til hypergonadotrop hypogonadisme
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Hvor lenge kan plantar griperefleks (griperefleksen i tærne) normalt være til stede?

A Den første måneden                                                                                                           
B De første 3 måneder                                                                                                     
C De første 6 måneder
D X De første 9 måneder
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Du måler et forhøyet nivå av progesteron hos en av dine pasienter.  
Hva er den vanligste årsaken til dette hos en kvinne?

A X At kvinnen nettopp har hatt en ovulasjon
Korrekt svar

B At kvinnen nettopp har født barn
Progesteron og prolaktin medvirker begge til vekst og utvikling av kvinnebrystet, men etter fødsel
og avluttet placentafunksjon ses et brått fall i progesteron og østradiol. Vedvarende høyt prolaktin
bidrar til melkesekresjon og amming.

C At kvinnen ikke har hatt menstruasjon siste 2 måneder
D At kvinnen nettopp har avsluttet ammeperioden
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Små barn har spesielle kostbehov, og det er laget spesifikke nasjonale anbefalinger for
spedbarnsernæring.
Hva sier disse anbefalingene om jern til barn med normal fødselsvekt?

A X Det anbefales å bruke jernberiket grøt fra 6 måneders alder
Jamfør helsedirektoratets anbefalinger

B Det anbefales å gi jernmikstur fra 4 ukers alder
C Det finnes ingen spesifikke anbefalinger når det gjelder jern
D Det anbefales å gi jernberiket morsmelkserstatning fra 4 måneders alder

Det anbefales fullamming til 6 måneder
00001574d9d7aaf378

60
Begrepet "epidemiologisk cut-off" (ECOFF) benyttes for å karakterisere bakteriers følsomhet overfor
antibiotika.
Hva forstås med dette begrepet?

A Det skiller mellom bakterier innen en bakterieart som ikke har ervervet resistens og bakterier som
er naturlig resistente
Dersom en bakterieart er naturlig resistent mot et antibiotikum så er det gjerne mindre interessant
om bakterier innen denne arten i tillegg kan erverve ytterligere resistens, og det er ikke dette
begrepet handler om.

B X Det skiller mellom bakterier innen en bakterieart som ikke har ervervet resistens og bakterier som
har ervervet resistens

C Det skiller mellom bakterier innen en bakterieart som er naturlig resistente og bakterier som har
ervervet resistens
Det har sjelden noen hensikt å teste følsomheten av en bakerie innen en bakterieart som er
naturlig resistent mot aktuelle antibiotikum, og det er ikke dette begrepet epidemiologisk cutt-off
handler om.
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Overføring av genetisk materiale mellom bakterier er hovedmekanismen for å få nye egenskaper som
antibiotikaresistens. 
Hva heter overførsel av genetisk materiale mellom bakterier ved direkte fysisk kontakt?

A Transformasjon
B Transduksjon
C Insersjon
D X Konjugasjon
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Gule stafylokokker (Staphylococcus aureus) er et hovedpatogen for sårinfeksjoner.
Hva er beste behandling av slike infekjoner?

A Gule stafylokokker er typiske tarmbakterier og behandles derfor med metronidazole
Største konsentrasjon av gule staf er i nesebor og smittevei er via hendene ved kontaminasjon
med nesesekret.

B X Gule stafylokokker behandles vanligvis med dikloxacillin 
C I Norge er vanlig penicillin førstevalg i behandlingen av sårinfeksjon med gule stafylokokker

Ca. 75% av gule staf i allmenpraksis er penicillinresisten, på sykehus ca. 90%.
00001574d9d7aaf378

63
Ved plasmidmediert resistens ses ofte resistens mot flere ulike grupper av antibiotika (multiresistens).
Hva gir den beste forklaringen på dette fenomenet?

A Resistensplasmider spres lettere i et miljø hvor det er seleksjonspress fra ulike antibiotika
Det kan ikke utelukkes, men det at plasmider ofte inneholder ulike gener som koder for flere ulike
resistensmekanismer er vanligste årsak.

B X Resistensplasmider inneholder ofte gener som koder for ulike resistensmekanismer
C Multiresistente bakterier er mer mottakelige for resistensplasmider enn villtypebakterier

Ikke korrekt.
D Når en bakterie er i stand til å ta opp ett resistensplasmid, så har den også evne til å ta opp flere

Enkelte plasmider kan eksistere i en bakterie sammen med andre plasmider, men det finnes også
plasmider som ikke kan eksistere i en bakaterie sammen med andre plasmider. Sameksistens av
flere resistensplasmider er imidlertid ikke vanligste årsak at  plasmidmediert resistens ofte er
koblet til multiresistens.
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For enkelte bakteriearter er det et karakteristisk trekk at de gir beta-hemolyse ved vekst på blodagar.
Hvilken bakterieart er mest kjent for å gi slik hemolyse?

A Streptococcus pneumoniae
Gir alpha-hemolyse

B Staphylococcus epidermidis
Gir vanligis ikke hemolyse

C X Streptococcus pyogenes
D Enterococcus faecalis

Gir vanligvis ikke hemolyse
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Hvilket gastroenterittvirus er hyppigst årsak til utbrudd innen helseinstitusjoner?

A X Rotavirus
Norovirus er hyppigste årsak til gastroenterittutbrudd i sykehus, men er ikke nevnt i oppgaven.
Rotavirus er nest hyppigste årsak.

B Sapovirus
C Adenovirus
D Astrovirus
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Antibiotikaresistens er et viktig klinisk problem og kan medieres via ulike mekanismer. 

Hvilken type resistens er oftest plasmidmediert?

A Penicillinresistens hos Streptococcus pneumonia
B X Betalaktamresistens hos Escherichia coli
C Meticillinresistens hos Staphylococcus aureus
D Kinolonresistens hos Escherichia coli
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Meslingevirus, rotavirus, influensavirus og norovirus er alle eksempler på svært smittsomme virus. Det
vil si at virus lett kommer inn i kroppen så det kan gi sykdom hos mottakelige personer.

Hvilket av disse virusene er mest smittsomt?

A Norovirus
Dråpesmitte /kontaktsmitte

B X Meslingevirus
Luftsmitte - et av de mest humanpatogene virus man kjenner

C Influensavirus
Dråpesmitte /kontaktsmitte

D Rotavirus
Dråpesmitte/kontaktsmitte
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Kjemoterapeutika og antibiotika er to ulike grupper antimikrobielle midler. 
Hva er den viktigste egenskapen som skiller dem fra hverandre?

A Antimikrobielle kjemoterapeutika kan også anvendes som kreftbehandling
Nei, det er forskjellige midler.

B Antimikrobielle kjemoterapeutika kan kun gis intavenøst, mens antibiotika kan gis både
intravenøst og peroralt
Stermmer ikke.

C X Antimikrobielle kjemoterapeutika er helsyntetiske, mens antibiotika lages fra naturlig
forekommende molekyler

D Antimikrobielle kjemoterapeutika utsettes ikke for resistensutvikling, mens resistens mot
antibiotika er utbredt
Begge er like utsatt for resistensutvikling.

00001574d9d7aaf378

69
Aminoglykosider er sentrale antibiotika for alvorlige infeksjoner. De mest alvorligste bivirkningene er
nefro- og ototoksisitet.
Hvordan skal midlene administreres for å motvirke toksisiteten og hvorfor?

A Aminoglykosider skal gis intravenøst først med rask overgang til peroral administrering, siden
midlene er mindre toksiske peroralt
Aminoglykosider administreres kun intravenøst.

B X Aminoglykosider gir et konsentrasjonsavhengig bakteriedrap og kan derfor administreres én gang
daglig intravenøst for å gi lengre perioder uten nevneverdig vevskonsentrasjon

C Midlene skal alltid kombineres med andre antibiotika for å kunne redusere aminoglykosiddosen
og forhindre toksisitet

D Siden aminoglykosider gir et tidsavhengig bakteriedrap skal de administreres fire ganger daglig,
så peak-konsentrasjonene og toksisiteten holdes lav
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Det finnes fortsatt mange monogenetiske sykdommer som vi ikke vet den genetiske årsaken til, det vil
si at genet som forårsaker sykdommen ikke er kjent.
Hvilken metode vil i dag mest sannsynlig bli brukt for å finne genet som forårsaker en
slik sykdom?

A Helgenom-sekvensering
B X Exom-sekvensering

Med dagens sekvenseringsteknologi vil det være mest sannsynlig at exomsekvensering benyttes
til å finne nye gener for monogene sykdommer. Da kan en se på alle de kodende genene i
genomet. Helgenom-sekvensering er enda ganske dyrt, og en vet ikke så mye enda om
funksjonene til ikke-kodende regioner. Koblingsanalyser ble tidligere mest brukt til denne type
studier, mens genom assosiasjonsanalyser (GWAS) benyttes mest til å finne genvarianter
assosiert med polygene sykdommer.

C Genom-assosiasjonsanalyser (GWAS)
D Koblingsanalyser
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I forbindelse med et forskningsprosjekt gjøres det en undersøkelse av en gravid kvinne, og man finner
en mild betennelsestilstand som involverer både morkaken og blodomløpet.
Hva betyr dette funnet mest sannsynlig for svangerskapet? 

A Kvinnen har utviklet svangerskapsforgiftning og barnet må forløses
B X Dette er en fysiologisk reaksjon for at mor og foster skal kunne sameksistere

Et normalt svangerskap kjennetegnes av en mild betennelsestilstand (inflammasjon) som
involverer både morkaken og mors blodomløp. Dette er en del av kvinnekroppens naturlige
tilpasning til svangerskapet.

C Dette viser at kvinnen og/eller barnet har en virus- eller bakterieinfeksjon som må behandles
D Kvinnen har økt risiko for å utvikle svangerskapsforgiftning i løpet av svangerskapet
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Rekombinasjonsfraksjon er et begrep som anvendes for å beskrive genetisk distanse mellom loci, målt
som overkryssing mellom homologe kromosomer i meiosen. Dette er et viktig mål når en konstruerer
genkart, og et viktig redskap for å finne ut hvor sykdomsgener er lokalisert på kromosomer gjennom
koblingsanalyse i familier. Tenk deg at vi måler rekombinasjonsfraksjon mellom to loci (et sykdomsgen
og en markør) som ikke er koblet (unlinked).
Hvilken rekombinasjonsfraksjon vil være mest sannsynlig?

A 0
En rekombinasjonsfraksjon på 0 ville bety at lociene var svært nær hverandre. Det ville i dette
tilfellet ikke være målbar rekombinasjon mellom lociene, og de ville derfor være sterkt koblet.

B 0.25
En rekombinasjonsfraksjon på 0.25 ville indikere at lociene til en viss grad var koblet, og at de
befinner seg på samme kromosom.

C X 0.5
En rekombinasjonsfraksjon på 0.5 er ensbetydende med uavhengig segregering - dvs. at lociene
er langt fra hverandre på samme kromosom, elelr ligger på ulike kromosomer. Lociene er ikke
koblet (=unlinked). Dett er riktig svar.

D 0.75
Maksimal rekombinasjonsfraksjon er 0.5 - som betyr uavhengig segregering som forklart under C.
En rekombinasjonsfraksjon på 0.75 er ikke mulig i denne typen analyser.

00001574d9d7aaf378



-19-

73
Ved bakterielle infeksjoner i leptomeningene kan det oppstå arrvev og sammenvoksninger. 
Hva kalles denne prosessen?

A Koagulasjonsnekrose
B Gliose

Dette skjer bare i hjernevevet ved en astrocyttrespons.
C X Fibrose

I leptomeningene er det fibroblastene som står for de reparative prosessene etter en infeksjon (=
fibrose).

D Granulomatøs betennelse
00001574d9d7aaf378
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En pasient blir lagt inn med hjerneslag, og det viser seg å være et akutt hjerneinfarkt. Ti dager senere
dør pasienten, og det blir utført en obduksjon. 
Hvilken type patologisk prosess er det mest sannsynlig at patologen finner i det affiserte
området?

A Fibrose
B X Likvefaktiv nekrose

Ved likvefaktiv nekrose  (eng.: liquefactive/colliquative necrosis) blir det nekrotiske vevet bløtt og
henflytende, og cellulære detaljer lar seg vanskelig erkjenne.  En slik form for nekrose skjer
gjerne ved pussdannelse ved bakterieinfeksjon samt i hjernen ved iskemi (infarkt).

C Koagulasjonsnekrose
Koagulasjonsnekrose (eng.: coagulative necrosis) er karakterisert ved at det nekrotiske vevet til
en viss grad er bevart og er vanlig etter f. eks. iskemi (infarkt).

D Kaseøs nekrose
Dette er en type nekrose typisk for tuberkulose og som også kalles "ostet nekrose."
Histopatologisk finner man nekrotiserende granulomatøs betennelse.
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Hva kalles vanligvis en benign neoplasme utgått fra spyttkjertler?

A Papillom
B Hamartom
C Karsinom
D X Adenom
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En kjerne i CNS inneholder flesteparten av nevronene som har direkte forbindelse til ryggmargens
bakhorn. Dens funksjon er å kunne dempe eller forsterke nociceptiv transmisjon.
Hva heter denne kjernen?

A X RVM (rostroventrale medulla)
B PAG (periakveduktal grå substans)
C Hypothalamus
D Amygdala
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En snekker har fått flis i fingeren. Han får den ikke ut og etter noen dager er området rundt svært
betent.
Hvilke kliniske tegn og/eller symptom vil indikere betennelse?

A Blekhet, stivhet, hevelse, smerte, funksjonsnedsettelse
B Dolor, calor, tremor, tumor, rubor
C X Hevelse, rødhet, varmeøkning, smerte, funksjonsnedsettelse

De fem kardinaltegn på inflammasjon.
D Stivhet, hevelse, varmeøkning, rødhet, funksjonsnedsettelse
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Ved obduksjon av en voksen kvinne sees det ved undersøkelse av hjertet et gulaktig område i fremre
vegg av venstre hjertekammer svarende til infarkt.
Hva er alderen på dette infarktet?

A X Noen få dager
Infarkter som er noen få dager gamle (ca. 3-5 = altså ferske) er typisk gule så lenge det ikke blør
inn i de. Infarkter som er tilhelet er gamle og er hvite (arr) av utseende

B En til to uker
C Mange uker
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Hva er poenget med en immunhistokjemisk undersøkelse?

A Påvise morfologiske forandringer i vevet
B X Påvise spesielle antigener som er spesifikke for en celletype
C Påvise kromosomfeil ved hjelp av spesifikke prober
D Påvise intracellulært slim
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Du jobber som Lis-lege ved ØNH-avdelingen. Onkolog ønsker uthenting (ekstirpasjon) av lymfeknute
på hals for histopatologisk diagnostikk, fordi den og flere andre lymfeknuter er forstørret. Inngrepet er
uproblematisk. Du skal så sende lymfeknuten til avdeling for patologi.
Hvordan skal materialet sendes?

A I en beholder med isotont saltvann
B X I en beholder med formalin

Materialet må legges i formalin (eventuelt annen fikseringsvæske) med en gang det tas ut av
kroppen, hvis ikke vil prøven gradvis og over tid ødelegges og være ubrukelig for diagnostikk. NB:
Det finnes unntak der materialet levers uten fiksering, men det er unntak og ved avtale med
patologilaboratoriet. I slike tilfeller må materialet tas hånd om raskt ved patologilaboratoriet for
videre preparering.

C I en beholder uten tilsetning (tørt)
D I en beholder med Ringer Acetat
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Hva heter celler som formidler direkte informasjon til de retinale gangliecellene, og som vi
bruker mest når det nesten er helt mørkt?

A Stjerneceller
B Bipolare celler
C Kurvceller
D X Amakrine celler
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Et parasympatisk ganglion i hodet stimuleres med elektriske impulser på høyre side og det begynner å
renne væske fra høyre nesebor.
Hva heter gangliet?

A Stellatum
B Ciliare
C Submandibulare
D X Sphenopalatinum (pterygopalatinum)
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Kaffe er ofte brukt som et middel til å våkne/holde seg våken. 
Hva er mekanismen bak denne effekten?

A Kaffe inneholder koffein som virker via ghreliner
B Kaffe inneholder koffein som er vanndrivende
C X Kaffe inneholder koffein som blokkerer effekten av adenosin

Adenosin er en viktig "homeostatisk faktor" - signaliserer hvor lenge en har vært våken. Kaffens
effekt vises blant annet ved den universelle bruken.

D Kaffe inneholder koffein som stimulerer hypothalamus
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Nerverøttene består av en dorsal gren (sensorisk) og en ventral gren (motorisk). Nerverøttene
benevnes etter hvilke virvler de kommer ut mellom idet de forlater spinalkanalen og kan benevnes for
eksempel C5, Th3, L5.
Hvilken kombinasjon av innervasjon og beliggenhet er riktig?

A X L5-roten inerverer tibialis anterior og kommer ut mellom L5-virvelen og sacrum
I lumbalcolumna benevnes nerveroten etter hvilken virvel som ligger over idet den passerer ut av
ryggkanalen. L5 roten passerer ut under pedikkelen på L5 virvelen.

B L5-roten inerverer quadriceps og kommer ut mellom L3- og L4-virvelen
Feil inervasjon og lokalisasjon

C L5-roten inerverer triceps surae og kommer ut mellom L4- og L5-virvelen
L5 roten inerverer ikke triceps surae

D L5-roten inerverer triceps surae og kommer ut mellom L5-virvelen og sacrum
L5 roten inerverer ikke triceps surae.
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En kjerne i basalgangliene både sender informasjon direkte til (med ett nevron i kjeden) og mottar
informasjon direkte fra globus pallidus i en tilbakekoblingssløyfe som er spesielt viktig for å kunne
utføre normale, raske og jevne bevegelser.
Hva heter denne kjernen?

A Substantia nigra
B Putamen
C Thalamus
D X Subthalamicus
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I lever har vi det vi kaller sentralvener.
Hvor befinner disse seg?

A I portalfeltene
B I sinusoidene
C X Midt i de små leverlappene

Sentralt i de små leverlappene er sentralvenene. I portalfeltene har vi arterier, galleganger og
vener (med de kalles ikke centralvener)

D Mellom levercellene
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En pasient får fjernet en hudtumor som histologisk viser seg å være et hemangiom. 
Hva slags tumortype er dette, og er den benign eller malign?

A Malign endotelial tumor utgått fra endotel i blodkar
B X Benign endotelial tumor utgått fra endotel i blodkar
C Malign endotelial tumor utgått fra endotel i lymfekar
D Benign endotelial tumor utgått fra endotel i lymfekar
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Transkripsjonsfaktorer representerer en klasse intracellulære molekyler som spiller en vesentlig rolle i
mange biologiske prosesser
Hva er funksjonen til denne klassen molekyler?

A De transkriberer ATP til AMP
Dette har ingenting med transkripsjon å gjøre

B De regulerer DNA-syntesen som respons på et signal
Transkripsjonsfaktorer regulerer RNA-syntese (transkripsjon) ikke DNA-syntese

C De regulerer lipidsyntesen i cytoplasma
Transkripsjonsfaktorer regulerer ikke lipidsyntese direkte

D X De kontrollerer genuttrykk
riktig svar fordi transkripsjon, som blir regulert av transkripsjonsfaktorer, er sentralt i regulering av
genuttrykk
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På hvilken måte forsvinner det meste av Na+ fra proksimale slyngede tubuli?

A Det diffunderer fritt over cellemembranene
Ikke fri diffusjon over cellemebranen

B X Det reabsorberes over den apikale cellemembranen via fasilitert diffusjon med andre stoffer
60 - 70% reabasorberes her (riktig)

C Det reabsorberes over den apikale cellemembranen via Na+/K+ATPase-pumpen
ATPase er i den basolaterale, ikke den apicale cellemembranen

D Det transporteres videre til Henles sløyfe
Bare en mindre del går videre til Henles sløyfe
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Serum-kreatinin brukes som mål for nyrefunksjon, men det er mange usikkerheter forbundet med
tolkningen av analyseresultatet.
Hvilke(t) forhold, annet enn nyrefunksjonen, påvirker i størst grad det målte serumnivået i
klinisk praksis?

A Analytisk måleusikkerhet
B Alder og kosthold
C X Muskelmasse
D Proteininntak og fysisk aktivitet
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Apoptose initieres via den eksterne signalveien (dødsreseptorveien) eller den interne signalveien
(mitokondrieveien).
Når er den eksterne veien aktivert?

A X I virusinfiserte celler
Riktig: virusinfiserte celler gjenkjennes av immunceller som T-celler og NK-celler som aktiverer
dødsreseptorer på den infiserte cellen.

B I celler som har DNA-skade
Feil: DNA skade vil typisk aktivere p53 og den interne apoptoseveien. Ved stor skade kan også
cellen dø via nekrose

C I celler som ikke mottar nok “overlevelsessignal” 
Feil: mangel på "overlevelsessignaler" vil typisk aktivere den interne apoptoseveien

D I celler under langvarig oksygenmangel
Feil: ved store/alvorlige skader vil cellene typisk dø via nekrose
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I Norge er det bare kvinnen, og ikke mannen, som kan avgjøre om hun skal avbryte et svangerskap
eller bære frem barnet.
Hva er begrunnelsen for dette?

A Kvinnen vil etter all sannsynlighet treffe en avgjørelse som bedre tar høyde for fosterets
interesser enn det mannen ville ha gjort
Det er vel heller tvilsomt, og uansett ikke et relevant argument i denne sammenheng.

B Det er kvinnen som eventuelt skal bli mor, og som derfor alltid vil ha den næreste relasjonen til
barnet
Nei, abortloven forutsetter ingen slike tanker

C Vi kan alltid være sikre på at mor er mor, mens vi alltid i prinsippet kan være usikre på om far er
far
Nei, dette er ikke begrunnelsen

D X Fosteret befinner seg i kvinnens kropp, og hun har råderett over sin egen kropp
Ja. Om mannen skulle kunne bestemme, ville det være mulig å se for seg at mannen kunne
tvinge kvinnen til abort. Det ville stride mot fundamentet for selvbestemt abort, nemlig at kvinnen
råder over sin egen kropp hvor fosteret befinner seg.
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Når DNA er tettpakket i 10 nm- og 30 nm-fibrer, interagerer det i liten grad med protein som trengs for
aktivt genuttrykk. For at slike proteiner skal kunne interagere i tilstrekkelig stor grad med DNA må
kromatinstrukturen endres.
Hvilken prosess er involvert i denne dynamiske aktiviteten?

A X Metylering, fosforylering og acetylering av histon
Sentralt i kromatin remodellering fordi histon-modifikasjoner endrer DNA pakkegrad

B Nukleotideksisjon og -rekonstruksjon
Disse prosessene er ikke involvert i kromatin remodellering (men ved DNA-reparasjon)

C Hydrolyse av DNA-kolekyl i områder der de er kveilet opp på nukelosomkjernen
DNA blir ikke hydrolysert som del av kromatin remodellering

D Interaksjon mellom DNA og fosforylerende enzym
DNA blir ikke fosforylert som del av denne prosessen
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Den genetiske koden er i vesentlige trekk lik for alle organismene
Hva kan vi logisk slutte ut fra dette?

A Samme kodon kan oversettest til ulike aminosyrer i ulike organismer
Dette er motstridende til at den genetiske koden er lik

B Ulike organismer har ulikt antall av ulike aminosyrer
Dette er mostridende til at den genetiske koden er lik

C X Et gen fra en organisme kan teoretisk sett uttrykkes i alle slags andre organismer
Det er den genetiske koden som danner grunnlaget for genuttrykk

D Alle organismene har gått gjennom konvergerende utvikling
Organismene har divergert gjennom utvikling
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Hvilket hormon syntetiseres og frigjøres fra nyrene?

A Anti-diuretisk hormon (ADH)
Syntetiseres i hypotalamus og frigjøres i hypofysen

B Angiotensinogen
Angiotensinogen syntetiseres og frigjøres fra lever

C Aldosteron
Lages og frigjøres i binyrene

D X Erytropoietin
Syntetiseres og frigjøres fra nyre (riktig)
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En gutt (2 år) har hatt fått diagnosen medfødt granulocytopeni. Som ledd i behandlingen vil man gi
ham injeksjoner med et cytokin.
Hvilket cytokin vil ha best effekt hos gutten, og hvorfor?

A IL-4, fordi det fører til B-celledifferensiering og økt antistoffrespons 
Riktig at antistoff samspiller med nøytrofile i infeksjonsforsvaret, men effekten av antistoff er sterkt
redusert hvis det ikke finnes nøytrofile

B IL-23, fordi det stimulerer til utvikling av Th17-celler 
Riktig at IL-23 stimulerer Th17-responser, men det er en indirekte vei til å øke antall granulocytter.
Virker også proinflammatorisk, som vil være en uønsket bivirkning.

C TGF-beta, fordi det induserer regulatoriske T-celler og reduserer inflammasjon 
Gutten vil være utsatt for infeksjoner og derved inflammasjon. Men å dempe inflammasjonen uten
å bekjempe infeksjonene vil heller gjøre ham verre enn bedre

D X G-CSF, fordi det øker produksjonen av myeloide celler i beinmargen 
Ja, dette og evt. GM-CSF er de viktigste vekstfaktorene for myeloide celler. Virker ikke spesielt
proinflammatorisk.
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Når er kriteriene for legitim bruk av tvang i helsevesenet oppfylt?

A Når pasienten motsetter seg livsforlengende behandling
Ifølge Pasient- og brukerrettighetsloven § 4-9 har en pasient på grunn av alvorlig overbevisning
rett til å nekte å motta blod eller blodprodukter eller til å nekte å avbryte en pågående sultestreik.
En døende pasient har rett til å motsette seg livsforlengende behandling.

B X Når pasienten er alvorlig sinnslidende og en fare for andre
Tvungent psykisk helsevern forutsetter at pasienten er alvorlig sinnslidende OG at ett av
tilleggskriteriene, behandlingskriteriet og farekriteriet (fare for seg selv eller fare for andre), er
oppfylt.

C Når pasienten nekter å avslutte en sultestreik
Ifølge Pasient- og brukerrettighetsloven § 4-9 har en pasient på grunn av alvorlig overbevisning
rett til å nekte å motta blod eller blodprodukter eller til å nekte å avbryte en pågående sultestreik.
En døende pasient har rett til å motsette seg livsforlengende behandling.

D Når pasienten er alvorlig sinnslidende og mangler samtykkekompetanse
Tvungent psykisk helsevern forutsetter at pasienten er alvorlig sinnslidende OG at ett av
tilleggskriteriene, behandlingskriteriet og farekriteriet (fare for seg selv eller fare for andre), er
oppfylt.
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Glomerulær filtrasjonsrate (GFR) er det beste målet på nyrefunksjon totalt sett.
Hvilke fysiske faktorer bestemmer denne raten?

A Glomerulært hydrostatisk trykk, serum-osmolart trykk og hydrostatisk trykk i Bowmans kapsel
B Glomerulært hydrostatisk trykk og hydrostatisk trykk i Bowmans kapsel
C Filtrasjonsareal, glomerulært hydrostatisk trykk, serum-osmolart trykk og hydrostatisk trykk

i Bowmans kapsel
D X Filtrasjonsareal, hydrostatisk og osmotisk glomerulært trykk, og hydrostatisk og osmotisk trykk

i Bowmans kapsel
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Ved dehydrering (vanntap) fordeles tapet mellom alle væskefaser, siden vi regner at vann kan vandre
fritt over cellemembranene.
Hvor stor del av vanntapet vil kommme fra sirkulasjonen?

A X Ca. 1/12-del
Sirkulasjonen inneholder ca 1/12 av totalt kroppsvann, og siden vanntapet fordeler seg til alle
vannfaser, vil 1/12 av et eventuelt tap derfor berøre sirkulasjonen.

B Ca. 1/4 -del
C Ca. 1/3-del
D Ca. 1/2-del
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Nyrene har en viktig rolle i regulering av pH i blodet.
Hvordan regulerer cellene i de proksimale slyngede tubuli denne pH'en?

A Ved sekresjon av CO2
CO2 reabosrberes via diffusjon her

B Ved sekresjon av HCO3
-

HCO3- skilles  bare i litengrad ut her
C Ved reabsorbsjon av NH4+

NH4 skilles ut her
D X Ved reabsorbsjon av HCO3

-
Reabsorberes her for å gjenvinne filtrert HCO3-

00001574d9d7aaf378


