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En 38 år gammel kvinne har i minst 10 år hatt hodepineanfall som kommer når hun blir stresset og har
menstruasjon. Hun tar medisiner som hjelper godt etter en time, men hvis hun ikke har medisiner i
nærheten varer hodepinen gjerne hele dagen. Smertene er vanligvis i hele hodet, de er som et trykk,
og middels kraftige, men ikke verre at hun godt kan være i litt aktivitet. Under anfallene blir hun oftest
litt kvalm, men har aldri kastet opp, og hun vil gjerne være i et litt fredelig og ikke for lyst rom. Hun var
til bildediagnostisk undersøkelse for 6  år siden, som ikke viste noe spesielt. Hennes lege har gitt
henne diagnosen "sannsynlig migrene" og ikke "sikker migrene" fordi det er et av hovedpunktene i
diagnosen "migrene uten aura" hun ikke oppfyller i henhold til kriteriene fra "International Classification
of Headach Disorders". 
Hvilket av følgende hovedpunkter er det hun ikke oppfyller? 

A X Punktet om smertenes karakter
Smerten skal oppfylle 2 av følgende 4 karakteristika: ensidig, pulserende, moderat til kraftige og
aksentueres av moderat fysisk aktivitet.

B Punktet om ledsagerfenomener
Det skal være enten a) kvalme eller oppkast, eller b) lys- og lydskyhet.

C Punktet om anfallsvarighet
Anfallene skal vare mellom 4 og 72 timer ubehandlet

D Punktet om å utelukke annen mulig årsak til hodepinen 
Det er ikke spesifisert hvordan man skal gjøre det.
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En kvinne på 27 år har fått påvist epilepsi og skal starte medisin mot dette. Hun ønsker å bli gravid i
løpet av ikke for mange år.
Hvilket medikament  er det størst grunn til å unngå? 

A Karbamazepin (TegeretolR)
B Levetiracetam (KeppraR)
C Lamotrigin (LamictalR)
D X Valproat (OrfirilR)

I 2014 sendte helsemyndighetene ut sikkerhetsinformasjon om valproat: Barn eksponert for
valproat har høy risiko for alvorlige utviklingsforstyrrelser (30-40 %) og/eller medfødte
misdannelser (ca. 10 %). Valproat skal ikke forskrives til kvinner i fertil alder eller gravide kvinner
med mindre annen behandling ikke har effekt eller ikke tolereres.

E Oxcarbazepin (TrileptalR)
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Mann, 63 år, har hatt multippel sklerose i nesten 40 år, og er blitt nokså dement og er pleiepasient
innlagt i sykehjem der du ser ham som tilsynslege. Han har for mange år siden kommet inn i et
sekundært kronisk progredierende forløp og ligger nå mye til sengs og har full pleie. Han har innlagt
urinkateter på grunn av inkontinens, og det er problemer med hygienen mellom lårene på grunn av
kraftige adduktorspasmer som gjør det vanskelig for pleierne å komme til med vask og stell. Han har
derfor ofte candidainfeksjon i skrittet og mellom lårene, og som følge av det smerter.
Hva slags tiltak kan hjelpe ham best på sikt?

A Forsøke anticholinerge medisiner mot inkontinens
Immunmodulerende behandling har ingen dokumentert effekt hvis det ikke fortsatt er attakk-
aktivitet. Ved en kronisk form er det ingen effekt.

B Gi høydose prednisolonkur i 5 dager
Immunmodulerende behandling har ingen dokumentert effekt hvis det ikke fortsatt er attakk-
aktivitet. Ved en kronisk form er det ingen effekt.

C X Henvise til behandling mot adductorspasmer (Baclofen, botoxinjeksjoner, eller tenotomi)
Praktisk tiltak som vil kunne hjelpe på pleiesituasjonen

D Henvise nevrolog for å starte førstelinjebehandling med beta-interferon eller copaxone s.c.
Immunmodulerende behandling har ingen dokumentert effekt hvis det ikke fortsatt er attakk-
aktivitet. Ved en kronisk form er det ingen effekt.

E Henvise til nevrolog for å starte andrelinjebehandling med Natalizumab i.v.
Immunmodulerende behandling har ingen dokumentert effekt hvis det ikke fortsatt er attakk-
aktivitet. Ved en kronisk form er det ingen effekt.

0000157a87aae3f95e



-2-

4
En ellers frisk 18 år gammel gutt blir undersøkt ved nevrologisk poliklinikk pga. episoder av rundt ett
minutts varighet da han plutselig blir fjern med lette smattebevegelser uten å svare på tiltale. Selv har
han kun en følelse av at episodene har opptrådt i en situasjon han har opplevd før. EEG viser
epileptiform aktivitet.
Hvor tror du den er lokalisert?

A Parietalt
B Occipitalt
C X Temporalt

Komplekse partielle anfall med psykiske symptomer i form av deja-vu-fornemmelse, fjernhet og
automatismer utgår vanligvis fra temporallappen.

D Bilateralt synkront over begge hjernehalvdeler
E Multifokalt
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Du treffer en 64 år gammel dame på poliklinikken. Hun forteller at hun plages med svimmelhet og
ustøhet. Ved undersøkelse klarer hun fint Rombergs test med åpne øyne, men får store vansker med
lukkede øyne. Hun har dysmetri ved pekefinger/nesetipp med lukkede øyne, men ingen problemer
med åpne øyne.
Hva er beste forklaring på funnet?

A X En lesjon i bakstrengbanene
Cerebellum er avhengig av fungernde input fra 2 av 3 av syn, propriosepsjon og
vestibulærsystemet. Ved redusert funksjon av propriosepsjon vil cerebellum ikke ha nok input til å
kunne holde balansen og gjennomføre koordinerte bevegelser når også synsinputen fjernes
(lukke øyne), men det vil altså gå bra med øyne åpne. Studente må i tillegg vite at propriosepsjon
ledes i bakstrengene. Dette undervises i nevrologisk undersøkelse.

B En lesjon i spinothalamicus
C En lesjon i vestibular-apparatet i indre øret
D En lesjon i cerebellum
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Du får inn en 67 år gammel mann som ved undersøkelse kan kjenne berøring både på venstre og på
høyre side separat, men når du undersøker begge sider samtidig angir pasienten at han kun kjenner
berøring på sin høyre side.
Hvor er det sannsynlig at skaden sitter?

A Venstre parietallapp
B X Høyre parietallapp

Symptombildet beskriver neglect av venstre side, (typisk for en skade i ikke-dominante
hemisfære)

C Venstre primærsensorisk cortex
Feil både fordi pasienten kan kjenne berøring ved ensidig stimulering OG fordi det er feil side

D Høyre primærsensorisk cortex
Feil fordi pasienten kan kjenne berøring ved ensidig stimulering
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Ved frontotemporallappsdegenerasjon finner man patologisk tap av nevroner og synapser, samt ulike
feilfoldede, aggregerte proteinavleiringer. Klinikken er heterogen.
Hva er avgjørende for det kliniske bildet i tidlig fase av sykdommen?  

A Hvilke proteiner som aggregeres
B X Nevropatologisk lokalisasjon av patologien
C Pasientens alder og komorbiditet
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En 49 år gammel kvinne får plutselig kraftsvikt og nummenhet i høyre bein, mens kraften og
sensibilitet i høyre arm er normal. Bildeundersøkelse med cerebral MR viser ferskt hjerneinfarkt.  
I hvilket blodkar har det mest sannsynlig oppstått en kartrombose?

A X Venstre a. cerebri anterior
B Høyre a. cerebri anterior

Gir slike utfall på venstre side
C Høyre a. cerebri media

Gir venstresidige utfall
D Venstre a. cerebri media

Gir mer utfall en beskrevet i tekst
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En mann, 70 år,  har falt i kjellertrappa en kveld kl 17 da han skulle ned i smøreboden. Ingen
observerte fallet. Han har alltid vært frisk og svært sprek, men  fikk atrieflimmer for 2 år siden og
bruker Marevan.  Han bruker mye av tiden til skigåing og turer i marka siden han nå bor alene etter at
kona døde for 1 år siden. Du er turnuslege på lokalsykehus og undersøker han i mottakelsen. Han har
lett hodepine, er våken, men spør deg flere ganger hva som har skjedd. Han er orientert og
samarbeider motorisk. Han har et lite kutt i hodebunnen som du suturerer.
Hvordan bør du helst håndtere pasienten videre?

A Sende ham hjem uten CT og be han kontakte fastlege ved plager
Pasienten har en lett hodeskade siden han har amnesi, og han har øket risiko for intrakranial
blødning da han bruker Marevan. Selv med normal CT og uten risikofaktoren Marevan skal han
ikke bli sendt hjem uten tilsyn første natta.

B Forordne CT caput og sende han hjem hvis CT er normal
 
Pasienten bruker Marevan og har derfor en risikofaktor for å utvikle intrakranial blødning. Det
anbefales derfor observasjon på sykehus selv om CT er normal

C Observere han i sykehus minimum 24 timer uten CT caput

Dette kunne vært et alternativ dersom det var vanskelig å få utført CT p.g.a. urolig pasient f.eks.
Pasienten samarbeider imidlertid og det anbefales CT av pasienter med lett hodeskade som
bruker Marevan

D X Forordne CT caput og observere han på sykehuset minimum i løpet av natta

Dette er det mest riktig svaret da pasienten har en lett hodeskade med amnesi. Siden han også
bruker Marevan anbefales det CT caput og også innleggelse selv om CT er normal p.g.a den
økede risikoen for intrakranial blødning. Dette er i henhold til Slandinaviske retningslinjer fra 2000
(og også i følge nye retningslinjer fra 2013 som enda ikke er validert eller implementert).
Observasjonen skal være minimum 12 timer etter skaden (retningslinjer 2000)
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En 42 år gammel kvinne oppsøker deg som fastlege da hun det siste halvåret har vært plaget med
daglig hodepine. Hun beskriver hodepinen som et press i hodet som forverres ved nesten all aktivitet.
Bortsett fra at hun er overvektig, er hun frisk fra før. Hun bruker p-piller og tar omega-3 kosttilskudd,
ellers ingen faste medisiner. Du bestiller MR da hun aldri har hatt hodepineplager tidligere. MR caput
er normal. Den siste uken synes hun at hodepinen har vært ekstra ille, så smertefullt at hun
"ser tåkete". Ved oftalmoskopi synes du at du ser små blødninger over og nær papillen og utydelige
papillegrenser. Ved nevrologisk undersøkelse finner du normal kraft, normalt tempo. Sidelike
senereflekser, nedadvendte plantarreflekser. Normal sensibilitet for grov berøring. Rombergs test
negativ. Normal pekefinger-nesetipp.prøve og normal kne-helprøve.
Hva kan være sannsynlig diagnose?
  

A X Ideopatisk intrakranial hypertensjon (pseudotumor cerebri)
Hun har risikofaktor (fat, female, forty), hodepine og papilleødem. Ingen utvidelse av
ventrikkelsystemet - ingen ekspansive prosesser, så ideopatisk intrakranial hypertensjon er nok
mest sannsynlige diagnose. Et lignende klinisk bilde kan sees ved intrakraniale venetromboser
(men lang sykehistorie og normal MR taler imot dette).

B Obstruktiv hydrocephalus
C Normaltrykkshydrocephalus
D Arnold Chiari syndrom
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En tidligere frisk 39 år gammel mann oppsøker deg som fastlege da han den siste uken har fått sterke
korsryggsmerter med utstråling dorsolateralt på lår og legg på venstre side. Det startet med murring i
korsryggen, og de utstrålende smertene tilkom etter et par dager. Smertene har bare blitt verre og
verre. Da du spør om vannlatningen forteller han at den har blitt svært hyppig. Han har normal kraft i
beina og normal sensibilitet. Du finner en utslukket venstre achillesrefleks og positiv Lasegue ved 20
grader.
 Hva mistenker du?

A X Lumbalt skiveprolaps med affeksjon av venstre S1-rot
Achillessenerefleksen er utslukket som tegn på S1-affeksjon.

B Lumbalt skiveprolaps med affeksjon av venstre L5-rot
Feil nerverot

C Lumbalt skiveprolaps med cauda equina syndrom og affeksjon av venstre L5-rot
Feil nerverot. Hyppig vannlatning er ikke tegn på cauda equina syndrom. Det er normal
sensibilitet - noe som utelukker cauda equina syndrom

D Lumbalt skiveprolaps med cauda equina syndrom og affeksjon av venstre S1-rot
Ikke cauda equina syndrom. Normal sensibilitet (i skrittet og genitalt) utelukker cauda equina
syndrom. Hyppig vannlatning kan skyldes smerter/uro. Urinretensjon på grunn av blæreparese er
symptom på cauda equina syndrom, ikke hyppig vannlatning.
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En 62 år gammel mann kommer til fastlegen (deg) da han har hatt intermitterende smerter til høyre
arm og hånd de siste 2-3 månedene. Han har også hatt lette nakkesmerter. Smerten stråler radialt i
underarmen og forverres ved fysisk aktivitet. Han jobber som maler og foreller at særlig maling av tak
er blitt umulig. Ved undersøkelse er bicepsrefleksen noe svakere på høyre enn på venstre side. Det
er normal kraft i begge over- og underekstremiteter. Han har lett nedsatt sensibilitet for grov berøring
på 1. og 2. finger. Spurlings test er positiv. MR av cervicalcolumna viser nokså omfattende
degenerative forandringer med skivebukninger, degenerative påleiringer og følgelig innsnevring av
rotkanaler i flere nivå.
Hva er mest sannsynlige forklaring på de aktuelle plagene?

A Trange forhold i høyre sides rotkanal i nivå C4/C5 
Mindre sannsynlig at det er affeksjon av C5 rot utifra symptomer og  kliniske funn

B X Trange forhold i høyre sides rotkanal i nivå C5/C6
Affeksjon av C6 nerverot passer best med sensibilitetsforandringen og reflekssvekkelsen.

C Trange forhold i høyre sides rotkanal i nivå C6/C7
Mindre sannsynlig at det er affeksjon av C7 rot utifra kliniske funn

D Canalis Carpi syndrom (karpaltunellsyndrom) høyre side
Refleksassymetri og Spurlings test positiv passer ikke med Canalis Carpi syndrom
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Hva er det cellulære utgangspunktet for meningiomer?

A Celler i dura
B Celler i pia
C X Celler i araknoidea
D Celler i beinvev
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En 57 år gammel kvinne innlegges etter en episode med akutt hodepine og lett desorientering. CT
viser en subarachnoidalblødning og CT angiografi viser et aneurysme på a. cerebri media.
Hvilken av nedenfor nevnte faktorer er viktigst for utvikling av slike aneurismer?

A Tungt fysisk yrke
B Hyperkolesterolemi
C X Hypertensjon
D Mannlig kjønn
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En 13 år gammel jente har nylig fått påvist idiopatisk skoliose i midtre del av thoracalcolumna. Ved
undersøkelsen med pasienten i stående og i foroverbøyd stilling (Adams test) fant du en høyrekonveks
skoliose med ribbepukkel/gibbus på høyre side. Røntgen har vist en idiopatisk skoliose med Cobbs
vinkel på 30 grader (moderat skoliose). Hun har åpne vekstsoner (apofyser) på hoftekammen og hun
hadde menarche for 6 måneder siden.
Hvilken informasjon om prognose og behandling bør du gi til jenta og familien?

A Tilstanden må mest sannsynlig opereres. Åpne vekstsoner og det at det ikke har gått mer enn 6
mnd siden menarche gjør at skoliosen med stor sannsynlighet vil bli større, og det er ingen annen
behandling enn operasjon som kan forhindre dette.
Moderate skolioser vil kunne behandles tilfredsstillende med korset som vil hindre forverring av
skoliosen hos de fleste. Om slik behandling ikke lykkes vil operasjon være aktuelt dersom
skoliosen økertil 45-50 grader. De fleste unngår operasjon om de kommer til behandling i tide.

B Tilstanden trenger ingen form for behandling eller oppfølging med mindre ryggen blir smertefull.
Åpne vekstsoner og det at det ikke har gått mer enn 6 mnd siden menarche gjør det svært lite
sannsynlig at en slik skoliose vil bli større.
Det er betydelig fare for progresjon av skoliosevinkelen hos denne jenta og behov for oppfølging
og behandling er ikke avhengig  av symptomer. De fleste barn med idiopatisk skoliose har ikke
smerter.

C X Tilstanden må følges og kontrolleres. Åpne vekstsoner og det at det ikke har gått mer enn 6 mnd
siden menarche gjør at skoliosen med stor sannsynlighet vil bli større. Dersom skoliosevinkelen
øker vil det i første omgang vurderes behandling med korsett.
Det er betydelig fare for forverring av skoliosen da hun ikke er utvokst. Korsettbehandling vil
kunne hindre progresjon av kurven i de fleste tilfeller og er indisert ved økende skjevhet.
Korsettbehandlingnen må fortsette til barnet er utvokst.

D Tilstanden må følges og kontrolleres. Åpne vekstsoner og det at det ikke har gått mer enn 6 mnd
siden menarche gjør at skoliosen med stor sannsynlighet vil bli større. Dersom skoliosevinkelen
øker vil det i første omgang vurderes medikamentell behandling for å dempe skjevveksten i
ryggsøylen.
Per i dag finnes det ingen medikamentell behandling for skoliose.
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En 62 år gammel kvinne kommer til deg som fastlege da  hun de siste 2 ukene har hatt nyoppståtte
smerter i nedre del av thorakalcolumna. Hun ble for nærmere 15 år siden operert for brystkreft.
Smertene er moderate, men nokså konstante og uavhengig av aktivitet og stilling. Det er ingen
utstrålende smerter i bena, men hun opplyser at styring av bena og gangevnen er vesentilg redusert.
Ingen feber eller allmennsymptomer. Du finner ingen kraftsvekkelse ved undersøkelsen, men hun er
ustødig og later til å ha dårlig kontroll over bena  når hun går. Det er muligens noe nedsatt tempo og
koordinasjon ved nevrologisk undersøkelse av bena.
Hvilken diagnose vil du vurdere og hvordan bør du håndtere pasienten videre?

A X Mulig metastase i ryggsøylen. Henvise til MR-undersøkelse som øyeblikkelig hjelp.
Flere røde flagg i sykehistorien, spesielt tidligere kreftsykdom, som gjør metastase til en
sannsynlig diagnose. Ved begynnende symptomer på ryggmargsaffeksjon haster det med
avklaring av diagnose og dette bør håndteres om en øyeblikkelig hjelp situasjon.

B Mest sannsynlig spinal stenose på degenerativt grunnlag. Pasienten informeres om tilstanden og
du bestiller MR-undersøkelse med kontroll.
Mange røde flagg gjør at det haster med utrdening for å utelukke tilstander som metastase og
iinfeksjon, en kan ikke slå seg til ro med at det mest sannsylig foreligger en degenerativ tilstand.

C Mest sannsynlig uspesifikke ryggsmerter. Du avtaler kontroll og planlegger bildediagnostikk ved
manglende symptombedring.
Mange røde flagg gjør at en ikke kan slå seg til ro med at dette er uspesifikke ryggsmerter.

D Mulig infeksjon i ryggsøylen. Henvise til MR-undersøkelse med prioritet innen 2 uker.
Ingen allmennsymptomer eller feber gjør infeksjon i ryggsøylen mindre sannsynlig, men utelukker
det ikke. Røde flagg i sykehistorien. Det er for lenge å vente 2 uker med utredning ved denne
type sykehistorie og symptomer.
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Du er fastlege. En 82 år gammel tidligere frisk kvinne kommer til deg med spørsmål om kognitiv svikt.
Sønnen la merke til hukommelsesvansker for flere år siden. Nå klarer hun ikke lenger å håndtere
vaskemaskin og komfyr og finner ikke alltid frem i nærområdet. Det siste halvåret har hun blitt mer sint
og har begynt å banne, noe hun aldri har gjort før. Du gjør MMSE der hun skårer 20/30 poeng. Hun
mister 4p på orientering, 2p på utsatt gjenkalling, 3p på hoderegning og 1p på figurkopiering.
Hva er mest sannsynlige diagnose?

A Frontallappsdemens
Tilstanden gir ofte atferdsvansker tidlig i forløpet, kognitive problemer er mindre uttalt.
Sykdommen er på langt nær så vanlig som Alzheimers sykdom i denne aldersgruppen.

B X Alzheimers sykdom
Sykehistorien er klassisk med gradvis innsettende symptomer der hukommelsesvansker er
debutsymptom etterfulgt av blant annet, rom-retningsvansker og problemer med dagliglivets
gjøremål. Endret oppførsel/personlighet etter noen år er vanlig. Vansker med utsatt gjenkalling
støtter diagnosen. Alzheimers sykdom er dessuten den dominerende årsak til demens i denne
aldersgruppen.

C Vaskulær demens
Pasienten har ingen tegn til øvrig vaskulær sykdom. Tilstanden preges ofte av eksekutiv
dysfunksjon og psykomotorisk treghet

D Lewy-legeme demens
Tilstanden er gjerne preget av visuelle hallusinasjoner, svingende forløp, falltendens og
parkinsonisme.
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Geriatriske pasienter karakteriseres av omfattende komorbiditet som ofte forekommer i clusters. Dette
gjelder bl.a. for flere høyprevalente tilstander hos eldre, eksempelvis hoftebrudd. Slik komorbiditet
utgjør dessuten ofte en begrensende faktor i behandlingsforløpet ved hoftebrudd.
Hvilken komorbiditet er vanligst ved hoftebrudd?

A X Demens
B Diabetes mellitus
C Anemi
D Malign sykdom
E Hjertesvikt
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Epidemiologer foretrekker ikke tverrsnittsstudier når de skal studere årsaker til sykdom.
 Hva er ulempen med tverrsnittsstudier?

A Tverrsnittsstudier er mer utsatt for interaksjon
Ikke korrekt. Interaksjon er uansett ikke en feil

B Tverrsnittsstudier er mer kostbare enn andre studiedesign
Vanligvis er det motsatt

C X Vi kan ikke slå fast tidssammenhengen mellom eksponering og sykdom i tverrsnittsstudier.
Riktig fordi de er målt på samme tid

D I de fleste tverrsnittsstudier kan vi bare beregne insidensraten, men ikke andre mål på
sykdomsforekomst
Vanligvis vi kan beregne bare prevalens
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En diagnostisk test for mononukleose har sensitivitet på 80% og spesifisitet på 95%. Du anvender
testen på en 20 år gammel mann som oppsøker deg i allmennpraksis, og prevalensen av
mononukleose blant pasienter med hans symptombilde er 30%. Du får positivt testsvar.
Hva er da den anslåtte sannsynligheten for at pasienten har mononukleose?

A 97%
B X 87%

Antall syke med positivt testsvar dividert med alle med positivt testsvar
C 77%
D 67%
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En studie fant at å gå med stokk (eksponering) er en sterk risikofaktor for mortalitet (sykdom).
Hva er den potensielle rollen til alder i denne studien, er det en konfunder eller en mediator, og
hvorfor?

A X Konfunder fordi alder er assosiert med både eksponeringen og sykdommen og er ikke en følge av
eksponeringen eller sykdommen.
Riktig.

B Mediator fordi alder er assosiert med både eksponeringen og sykdommen og er en følge av
eksponeringen.
Ikke korrekt. Alder kan ikke være en følge av bruk av stokk.

C Konfunder fordi alder er assosiert med både eksponeringen og sykdommen.
Dette er ikke tilstrekkelig, en konfunder må dessuten ikke være en følge av eksponeringen eller
sykdommen

D Mediator fordi alder er assosiert med både eksponeringen og sykdommen.
Ikke korrekt. Alder er ikke en følge av eksponeringen og kan derfor ikke være en mediator
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En 45 år gammel mann blir innlagt på slagavdelingen ved et universitetssykehus. Han er fra tidligere
frisk. Ved klinisk undersøkelse i mottakelsen er han orientert for tid og sted, og han har en
tydelig venstresidig parese. Det blir innen 4 timer fra symptomdebut tatt en CT angiografi som viser en
trombe proksimalt i a. cerebri media dexter.
Hvilke behandlingsalternativer har man hos denne pasienten? 

A Intravenøs trombolyse og intraarteriell trombolyse
B X Intravenøs trombolyse, intraarteriell trombolyse og trombektomi

Alle disse er etablerte behandlingsalternativer for påviste sentrale/proksimale tromber i framre
kretsløp når det har gått kort tid (noe ulike tidsvindu på de ulike metodene, men alle er mulige når
det er gått under 4 timer).

C Arteriell bypass-kirurgi med anastamose fra a. cerebri anterior eller a. cerebri communicans
anterior

D Kun konservativ behandling
0000157a87aae3f95e
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Du er lege på nevrokirurgisk avdeling. En kvinne på 43 år har hatt en svært alvorlig hodeskade for fire
uker siden. Om skaden vet du at legen fra luftambulansen beskrev GCS skår 4 før intubasjon. Videre
diagnostikk påviste en traumatisk (diffus) aksonal skade med affeksjon av bl. a corpus callosum og
hjernestammen. Pasienten er nå uten sedasjon og puster selv. Hun har begynt å ha øynene åpne i
perioder. Personalet opplever ikke at hun ser på dem eller gir noen andre tegn til kontakt. Pårørende
har flere ganger kjent at hun klemmer dem i hånda. Både pårørende og pleierne har også hørt at hun
lager lyder. Du skal informere personalet om hva slags tilstand hun er i og om prognose på sikt.
Hva sier du til personalet?

A Hun er mest sannsynlig i minimalt bevisst tilstand nå, siden det er flere sikre observasjoner av
lyder. Det er lite sannsynlig at hun vil bli noe bedre enn dette på lengre sikt.
Vignetten beskriver ingen atferd hos pasienten som ikke kan være reflektorisk. Både
lydproduksjon og griperefleks kan være tilstede ved vegetativ tilstand. Det at pleierne ikke en
gang opplever blikkontakt, gjør at det er lite sannsynlig at pasienten er i en minimalt bevisst
tilstand. Dersom det hadde vært beskrevet en minimalt bevisst tilstand, ville det også vært feil å
anta at hun ikke ville bli bedre.

B X Hun er mest sannsynlig i en vegetativ tilstand nå, men det er svært sannsynlig at hun vil
gjenvinne bevissthet på et senere tidspunkt.
Atferden som beskrives passer best med en vegetativ tilstand, men den er nesten aldri varig etter
traumatisk hjerneskade.

C Hun er mest sannsynlig i minimalt bevisst tilstand nå, siden det er flere sikre observasjoner av
lyder. Det er lite sannsynlig at hun vil få god funksjon på sikt, men det slett ikke umulig at hun vil
bli selvstendig i det daglige.
Som anført under A, er det ikke beskrevet en pasient i en minimalt bevisst tilstand. Dersom
pasienten hadde vært i en minimalt bevisst tilstand, ville imidlertid utsagnet om framtidig funksjon
vært riktig.

D Hun er mest sannsynlig i en vegetativ tilstand nå, og det er relativt sannsynlig at den blir
permanent.
Atferden som beskrives passer best med en vegetativ tilstand, men den er nesten aldri varig etter
traumatisk hjerneskade.

0000157a87aae3f95e

24
Ryggplager forekommer hyppig i befolkningen. Årsakene til ryggplagene er ofte ukjente. Det er mange
oppfatninger om håndtering av ryggplager.
Hvilket utsagn om ryggplager vurderer du som mest korrekt?

A X Det er liten sammenheng mellom degenerative forandringer i ryggen og ryggsmerter
Degenerative forandringer har vist seg å være like hyppig i populasjoner uten smerter som de
med smerter

B Skiveprolaps bør opereres
Skiveprolaps har god prognose også ubehandlet

C Ryggsmerter skyldes oftest skader og tunge løft
Ryggsmerter rammer ofte tilfeldig og ryggen tåler stor belastning

D Hvis man trener regelmessig forebygger man ryggsmerter
Det er vanskelig å forebygge ryggsmerter og forekomsten blant de som trener aktivt er omtrent
like stor som hos andre

0000157a87aae3f95e
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En mann på 45 år er til konsultasjon hos deg som fastlege grunnet lumbale ryggsmerter som han har
hatt i flere måneder. Han har også tidligere hatt perioder med de samme symptomene. Det er
ingen utstrålende smerter og ved undersøkelse er det normal nevrologisk status. Du vil henvise
pasienten til fysioterapibehandling, og du vil da rekvirere en type behandling som viser seg å ha godt
dokumentert effekt på denne type plager.
Hva slags behandling bør du rekvirere?

A TENS (Transcutan elektrisk nervestimulering)
B X Treningsbehandling

Effekt av treningsbehandling på plager i bevegelsesapparatet er godt dokumentert og det mest
grunnleggende tiltaksprinsippet i fysioterapi. Den går på både styrke, balanse, koordinasjon og
bevegelighet.

C Varme, massasje og øvelser
D Spesifikke styrkeøvelser for nedre del av ryggen
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En tidligere frisk mann på 75 år har hatt hjerneslag for seks måneder siden. Han har fått tilbake
gangfunksjon, men har fortsatt ganske uttalte pareser i venstre arm. Han kommer til deg på
legekontoret og er temmelig opprørt siden han har fått et brev fra politiet som inndrar førerkortet etter
anbefaling fra Fylkesmannen. Han har for lengst begynt å kjøre bil igjen etter hjerneslaget, noe han
mener er helt lovlig siden ingen har tatt førerkortet hans mens han var på sykehuset og han fortsatt har
det i lommeboka. Han har også kjørt til legekontoret i dag. Du ser i epikrisene fra sykehuset og
rehabiliteringsinstitusjonen at det ikke står noe spesielt om hvordan han skal forholde seg når det
gjelder bilkjøring.
Hvordan håndterer du denne saken?

A Du lover å sjekke saken nærmere og sier at du vil kontakte han i løpet av noen dager. Siden han
allerede har kjørt en del bil, gir du ikke kjøreforbud i mellomtiden.
Legen vil følge opp saken, men gjør feil ved å la pasienten kjøre i mellomtiden. Han opplever nok
at forholdet til pasienten er i fare hvis han hindrer han i å kjøre hjem. I og med at det tydeligvis er
sendt skriftlig melding allerede under rehabiliteringsoppholdet, er det imidlertid sannsynlig at det
fortsatt foreligger utfall som kan gjøre bilkjøring utrygt. Han har skade i høyre hjernehalvdel, noe
som gir større påvirkning på oppmerksomhet enn skader i venstre hjernehalvdel, og det er vanlig
å ha redusert innsikt i dette.

B Du undersøker han og finner normalt synsfelt og 27 poeng på MMSE. Siden totalsummen er
såpass god, lover du han å sende inn en anbefaling til Fylkesmannen om at han får førerkortet
tilbake.
Legen bør anta at det foreligger en god begrunnelse for at det er sendt melding til Fylkesmannen.
Det er riktig at dette kan revurderes, men en slik vurdering skal være bredere enn MMSE og bør
også inkludere samtale med pårørende. Ved utfall knyttet til slag i høyre hjernehalvdel, som i
dette tilfellet, er det dessuten naturlig å henvise til spesialisthelsetjenesten hvis det er aktuelt at
en pasient skal få førerkortet tilbake.

C X Du lover å sjekke saken, men ber han om ikke å kjøre bil i mellomtiden. Dette blir han veldig
irritert over. Først når du advarer han om at du varsler politiet hvis han kjører, tar han taxi hjem fra
legekontoret.
Legen handler riktig. Han har ikke tilstrekkelig oversikt over hvilken medisinsk begrunnelse som lå
til grunn for den skriftlige meldingen, og legen har ikke forutsetninger for å avklare dette der og
da. Det kan være en stor risiko hver gang pasienten kjører, noe pasienten kanskje ikke forstår
selv, og legen har plikt til å ta ansvar for dette og hindre pasienten i å kjøre.

0000157a87aae3f95e
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En 15 år gammel gutt blir innlagt barneavdelingen for utredning av balanseproblemer. Det blir påvist
en tumor i den ene cerebellærhemisfæren. Den er til dels cystisk, velavgrenset og
kontrastoppladende. Pasienten blir operert, og det histopatologiske bildet viser et lavgradig malignt
gliomatøst svulstvev.
Hvilken av følgende diagnoser er mest sannsynlig?

A X Pilocytisk astrocytom WHO grad I
B Diffust astrocytom WHO grad II
C Glioblastom WHO grad IV
D Medulloblastom WHO grad IV

0000157a87aae3f95e
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En kvinne, 35 år, er under utredning på medisinsk avdeling ved lokalsykehuset for diffuse symptomer
som tretthet og svimmelhet.  Det blir bl.a. utført spinalpunksjon som viser økt celletall, bl.a. rikelig med
makrofager, men bare spredte lymfocytter.
Hvilken av følgende sykdomsprosesser har pasienten mest sannsynlig?

A Metastase
B Virusinfeksjon
C X Demyelinisering
D Bakteriell infeksjon

0000157a87aae3f95e
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En ung gutt utredes med tanke på muskelsykdom.  En muskelbiopsi blir tatt, og ved
immunhistokjemisk undersøkelse påvises det manglende ekspresjon av dystrofin. 
Hvilken type muskelsykdom er det da stor sannsynlighet for at han har?

A "Limb-girdle"-muskeldystrofi
B Spinal muskelatrofi
C Dermatomyositt
D X Duchennes muskeldystrofi
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Hva er den mest vanlige årsaken til cataractutvikling ?

A Medikamenter
B Diabetes
C X Alder

vanligste årsak til cataract er aldersforandring i linsen
D Infeksjoner

0000157a87aae3f95e
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Karnydannelse (vasoproliferasjon) med VEGF (vascular endothelial growth factor) -frigjøring er en
sentral patogenetisk mekanisme ved en rekke vaskulære retinopatier. Dette faktum gjør at de
vaskulære retinopatiene har en rekke felles trekk som gjør det lettere å forstå og systematisere den
diagnostiske og terapeutiske tilnærmingen til disse tilstandene.
Ved hvilke okulære tilstander spiller karnydannelse med VEGF-frigjøring en sentral rolle?

A Prematuritetsretinopati (ROP) og opticusischemi
Se riktig svar over

B X Prematuritetsretinopati (ROP),  diabetisk retinopati og aldersrelatert makula degenerasjon (AMD)
Vasoproliferasjon i netthinnen utvikles ved retinal ischemi der VEGF spiller en sentral rolle. Det
gjelder diabetes, retinal sentral-og grenveneokklusjon og prematuritesretinopati. Vasoproliferasjon
finner også sted i choroidea og er helt sentral i utviklingen av våt AMD.

C Prematuritetsretinopati (ROP), åpenvinkelglaucom og hemorragisk glaucom
Vasoproliferasjon spiller ingen rolle ved åpenvinkelglaucom.

D Prematuritetsretinopati (ROP),  diabetisk retinopati  og retinale rifter
Vasoproliferasjon i netthinnen utvikles ved retinal ischemi der VEGF (vascular endothelial growth
factor) spiller en sentral rolle. Det gjelder diabetes, retinal sentral-og grenveneokklusjon og
prematuritesretinopati, ikke retinale rifter

0000157a87aae3f95e
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En 70 år gammel mann kommer på kontoret ditt, og forteller at han ser dårlig på høyre øye. Du finner
en homonym hemianopsi.
 Hvilke av disse konstellasjonene av funn forventer du å finne hos denne pasienten?

A Nedsatt afferent pupillereaksjon og utfall på fargesynet
B Nedsatt afferent pupillereaksjon  og normalt fargesyn
C Normal pupillereaksjon og utfall av fargesynet
D X Normal pupillereaksjon og fargesyn

Ved homonym hemianopsi sitter skaden cerebralt. Signaler fra halve netthinnen vil fortsatt nå
synscortex og skaden vil ikke påvirke pupillereasjonen og fargesynet.

0000157a87aae3f95e
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En 75 år gammel kvinne kommer på kontoret ditt fordi hun den siste uken har fått subakutt inntredende
hodepine med et preg som hun ikke har opplevd tidligere. Videre har hun fått sår i hodebunnen. Hun
har også opplevd episoder med forbigående synstap venstre øye. Du finner nekrotiske sår i
hodebunnen, ømme og knudrete temporalarterier. SR er tresifret.
Du tenker med en gang på kjempecellearteritt som differerensialdiagnose nr. 1. Samtidig husker du at
foreleseren understreket at ved kunnskap om de grunnleggende patogenetiske mekanismene i
utviklingen av en sykdom, kan man ofte utlede symptomer, funn og behandling.
Hva er de basale patologiskanatomiske funn ved diagnosen?

A En granulomatøs inflammasjon på venesiden i hode/halsgebetet som spesielt affiserer de bakre
cilærvener og v.temporalis.

B En arteritt i de ekstrakranielle kar i hode/halsgebetet preget av eosinofil infiltrasjon i karveggen og
ekstravasale granulomer.

C X En granulomatøs arteritt i de ekstrakranielle kar i hode/halsområdet.
D En intrakraniell granulomatos arteritt.
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En 80 år gammel kvinne kommer på kontoret ditt og kan fortelle at hun den siste uken har merket
nedsatt allmenntilstand og hodepine av en type hun ikke har hatt før. Den er relativt kraftig. Videre gjør
det vondt å tygge. Hun fikk dagen før akutt nedsatt syn høyre øye. Ved undersøkelse finner du ømme
temporalarterier, papilleødem høyre øye, visus fingertelling høyre øye og SR er tresifret. Du oppfatter
tilstanden som en sikker kjempecellearteritt og legger pasienten inn på nærmeste øyeavdeling der
man starter behandling med Prednisolon 1mg / kg kroppsvekt. Dagen etter undersøker du pasienten
på nytt.
Hva forventer du at hun forteller da om symptomene?

A X Hodepinen forsvant i løpet av natten, og hun føler seg generelt bedre.
Behandling med prednisoslon 1 mg/kg gir oftest symptomlindring i løpet av første døgn.

B Hun har fått et sår i hodebunnen i løpet av natten.
C Hun merker ingen endring i tilstanden.
D Hun har merket betydelig nedsatt syn på venstre øye i løpet av natten.

0000157a87aae3f95e
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En 60 år gammel mann som kommer på fastlegekontoret ditt kan fortelle at han for 3 dager siden fikk
akutt innsettende spindelvevsfølelse for høyre øye. Etter det har det kommet en gardin nedenfra og
oppover. Ved undersøkelse finner du svarte fordunklinger som beveger seg i rød refleks, og rød refleks
er opphevet i de to øvre kvadranter. Ut fra sykehistorie og kliniske funn konkluderer du med at det
foreligger en amotio retinae.
Hvilke tilstander gir særlig økt risiko for utvikling av rhegmatogen (rift) amotio retinae, og hva
er den grunnleggende patogenetiske mekanismen ved utvikling av amotio retinae?

A Afaki ("uten linse") og pseudofaki ("kunstig linse") predisponerer for utvikling av amotio retinae.
Mekanismen er løsning av choroidea fra  sclera.
Amotio retinae skyldes at det utvikler seg lakuner i corpus vitreum som fører til at corpus vitreum
kollaberer . Corpus er tilheftet retina perifert, og det dannes i denne prosessen rifter i retina som
holdes åpne på grunn av drag fra glasslegemet. Væske fra corpus vitreum vil så strømme inn
gjennom riften i retina og dissekere retina fri fra pigmentepitelet . Det er et potensielt spalterom
mellom sensorisk retina og pigmentepitelet.
Afaki (manglende linse), pseudofaki (linse implantert i forbindelse med cataractoperasjon) og
uttalt nærsynthet disponerer for utvikling av sammenfall av corpus vitreum og dermed amotio
retinae.

B X Afaki ("uten linse") og uttalt nærsynthet disponerer for amotio retinae, og mekanismen er
sammenfall av corpus vitreum
Se ovenfor.

C Nærsynthet og amblyopi gir en tynnere netthinne som lett får rifter og hull, og mekanismen er at
det renner væske mellom sensorisk retina og pigmentepitelet.
Se ovenfor

D Pseudofaki ("kunstig linse") og trangvinkelglaucom disponerer for utvikling av amotio retinae, og
mekanismen er utvikling av en trykkgradient mellom øyets fremre og bakre segment.
Se ovenfor.
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Du er fastlege og møter en kvinne på 22 år på legekontoret. De siste to dagene har hun vært
sykdomspåvirket med sår hals og svelgsmerter. Hun har feber på 39 °C og hoster. Ved undersøkelse
finner du hovne cervikale lymfeknuter, men tonsillene er uten pusspropper. CRP er på 47, men det er
ikke tatt streptest. Hun har ingen kjente allergier mot medikamenter.
Hva blir riktigst håndtering av denne pasienten videre?

A Rekvirere streptest og behandle med erytromycin ved positiv test
Riktig å ta strep.test, men penicillin er førstevalget

B Gi penicillin i 10 dager
Pasienten har 3 av 5 Centor-kriterier. Det er usikkert om pasienten har bakteriell infeksjon eller
ikke (tvilstilfelle), og det anbefales streptest før det tas stilling til antibiotika.

C X Rekvirere streptest og behandle med penicillin ved positiv test
Klinisk sannsynlig (>75 %) tonsilitt med gruppe A streptokokker (GAS) ved 4 eller 5 av de såkalte
Centor-kriteriene: (1) sårhet i halsen, (2) feber over 38,5 °C, (3) store og hissige røde tonsiller,
ofte med belegg eller pusspropper, (4) hovne, ømme fremme cervikale lymfeknuter, (5) fravær av
hoste. 
Klinisk ikke sannsynlig GAS ved moderat eller lite sykdomspåvirkete pasienter, symptomer som
hoste, snue eller konjunktivitt i tillegg til halsvondt samt lette eller moderate forandringer i svelget.
Tvilstilfeller forekommer mellom disse ytterpunktene. Der stilles diagnosen etter streptest. 
Tvilstilfeller antas å utgjøre 60 % av pasientene som oppsøker allmennlegen med spørsmål om
halsbetennelse. I disse tilfellene anbefales streptest før det tas stilling til antibiotika.

D Vente og se uten antibiotika
Er sykdomspåvirket og har 3 av 5 Centor-kriterier. Det blir derfor for tidlig å avslå
antibiotikabehandling uten streptest.

E Gi erytromycin i 10 dager
Tvilstilfelle. Dersom likevel antibiotika skulle gis er penicillin førstevalget. Erytromycin gis kun ved
penicillin-allergi.
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En godartet tumortype i spyttkjertlene er kjent for å kunne omdanne seg og bli ondartet etter mange år.
Hvilken er dette?

A X Pleomorft adenom
Disse kan omdannes til carcinom, i 5-10% av tilfellene etter 15 år

B Whartins tumor
Disse omdannes aldri

C Monomorft adenom
Disse omdannes aldri

D Dermoid cyste
Disse omdannes aldri
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Du er fastlege og finner ved inspeksjon i munnhule til en mann, 60 år, tilfeldig hvitaktig belegg på tunge
og langs munngulvet. Litt av belegget fester seg på spatelen du bruker til undersøkelsen.
Hvilken tilstand foreligger mest sannsynlig?

A X Soppkolonisering
Belegg med soppvekst kan tas bort med spatel. Infeksjon med candida albicans er sannsynlig
årsak til tilstanden.

B Papillomer
Papillomer er som regel rødlig utseende utvekster på slimhinnen. De kan ikke fjernes med spatel.
De kan forekomme med multiple lokalisasjoner.

C Lichen ruber planus
Lichen lesjoner er vanligvis rødlig og fiksert til slimhinnes overflate.

D Leukoplaki
Leukoplakier er fikserte hvite arealer i slimhinnens overflate og kan ikke fjernes med spateltrykk.
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En 37 år gammel mann kommer til deg i allmennpraksis. Han har plager som kommer og
går. Symptomene er kløe i øynene, nesetetthet og blank sekresjon fra nesen. Han synes plagene er
verst om våren.
Hvordan stiller du diagnosen?

A X Prikktest
Riktig: Du bruker prikktest for å finne ut om pasienten har en allergi

B Fremre rhinoskopi
Feil: Du kan se ødem, sekret polypper eller en skjev neseskillevegg men ikke påvise allergi

C Speilundersøkelse av epifarynx
Feil : Du kan se en forstørret adenoid men det er ikke mistanke om det hos denne pasienten

D CT av bihuler
Feil. CT brukes ifm utredningen av tumores,  nesepolypper og kronisk sinusitt.
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Du er på fastlegekontoret, og neste pasient er 65 år og har fått time fordi han begynner å oppfatte tale
noe dårlig, spesielt i bakgrunnsstøy. Før han kommer inn til deg får du forelagt et audiogram som han
har fått tatt hos en audiograf i byen: x=venstre øre, o=høyre øre, v=umaskert benledning
Hva er sannsynlig diagnose?
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A Aldersbetinget høretap (presbyacusis)
Det blir da ikke en "dip" ved 4000 Hz, men jevnt fallende kurve

B Okklusjon av øregangen, sannsynlig ørevoks
Dette gir et lite, flatt tap evt mest uttalt i bassen, ikke "dip"

C Menieres sykdom
Dette gir et mer flatt høretap, evt mer i bassen, men ikke "dip"

D X Støyskade
0000157a87aae3f95e
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En mann på 55 år som du er fastlege til, har fått påvist en ensidig stemmebåndslammelse
(recurrensparese) tidligere. Han har gått til logopedisk behandling for å trene opp det andre
stemmebåndet uten at dette har hjulpet nevneverdig på stemmen. Han har hørt at det
finnes en kirurgisk behandling som kan utføres.
Hva går denne behandlingen ut på?

A En kan operere inn en vagusstimulator
Hvis recurrens (som avgår fra vagus) ikke fungerer, vil stimulering av vagus ikke ha effekt.

B X Det kan injiseres en romoppfyllende substans i stemmebåndet
Riktig - hvis ikke avstanden er for stor. Eksempler: Hyaluronsyre, teflon, fett

C Det kan injiseres botox i stemmebåndet
Dette brukes ved dysfonier

D Stemmebåndet kan sys ut til siden (laterofiksasjon)
Dette gir større avstand og mer heshet
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Det kommer en mann (37 år) til deg i allmennpraksis. Han forteller han snorker og er tett i nesen. Når
han våkner om morgenen er han tørr i munnen. Det har vært slik lenge.
Hva er riktig diagnose?

A Allergisk rhinitt
Nei, ingen symptomer på kløe, sekresjon, eller nysing

B Kronisk sinusitt
Nei, ingen symptomer på sekresjon, redusert luktesans eller press/trykk i ansiktet

C Forstørret adenoid
Nei, det er som regel barn som plages med dette. Symptomer snorking, urolig søvn, nesetetthet,
snørr i nesen.

D X Skjev neseskillevegg
Riktig: Hovedsymptomene til disse pasientene er nesetetthet, snorking,  og munnpusting
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Hvilken nerve innerverer det meste av muskulatur i larynx?

A Nervus phrenicus
Denne innerverer diafragma (mellomgulvet)

B Nervus laryngeus superior
Denne innerverer m cricothyroideus posterior

C X Nervus laryngeus recurrens
Denne innerverer all muskulatur i larynx unntatt cricothyroideus posterior

D Nervus glossofaryngeus
Denne innerverer svelget og bakre del av tungen
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En 37 år gammel tidligere frisk mann, kommer til deg på allmennlegekontoret. Han har nylig vært på
badeferie i Tyrkia, og like etter hjemkomst har han fått smerter og sekresjon fra høyre øre. Han har
ingen feber og er i god allmenntilstand. Du undersøker pasienten med otoskopi og finner sekret i
øregangen, men trommehinnen klarer du ikke å identifisere.
Hvilken diagnose er mest sannsynlig?

A Otosalpingitt
Ytre øregangsbetennelse er riktig svar, og dette forekommer ofte i forbindelse med bading hvor
det kommer forurenset vann inn i øregangen.  Otosalpingitt er det samme som sekretorisk
mediaotitt.

B X Ytre øregangsbetennelse
Ytre øregangsbetennelse er riktig svar, og dette forekommer ofte i forbindelse med bading hvor
det kommer forurenset vann inn i øregangen.

C Akutt mediaotitt med perforasjon
Ytre øregangsbetennelse er riktig svar, og dette forekommer ofte i forbindelse med bading hvor
det kommer forurenset vann inn i øregangen. Ved en akutt mediaotitt ville man han feber i tillegg.

D Øregangseksostose
Ytre øregangsbetennelse er riktig svar, og dette forekommer ofte i forbindelse med bading hvor
det kommer forurenset vann inn i øregangen. Øregangseksostose er en beinutvekst i øregangen
og kan ikke forklare pasientents symptomer.
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En kvinne på 25 år er gravid i 8. mnd og er til undersøkelse hos deg på kontoret. Den siste måneden
har hun merket en jevn hevelse på kinnet under øret på begge sider av hodet.  Hun er ellers frisk. Du
synes klart at hevelsen, som er jevn og uøm, sitter i parotis (ørespyttkjertlene).
Hva vil du gjøre?

A Du rekvirerer en CT av området
Det foreligger mest sannsynlig en østrogenbetinget hevelse i spyttkjertlene (sialose). CT vil ikke
vise annet enn hevelse og undersøkelsen gir også strålebelastning

B X Du ser an tilstanden til etter svangerskapet uten andre tiltak.
Det foreligger mest sannsynlig en østrogenbetinget reversibel hevelse i kjertlene (sialose)

C Du henviser pasienten til en skopi av ørespyttkjertlene
Det foreligger mest sannsynlig en østrogenbetinget hevelse i spyttkjertlene (sialose). Skopi vil
ikke vise patologi og brukes mest ved obstruksjon (bl a konkrement). Da blir det i tilfelle
smertefulle hevelser ved matinntak. Sjelden i parotis

D Du henviser pasienten til en biopsi av kjertlene
Det er mest sannsynlig en østrogenbetinget hevelse av kjertlene (sialose). Biopsi vil ikke vise
patologi og det er fare for skade av facialisnerve
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Påvirkning fra tungmetallet bly kan på sikt føre til skader i det perifere nervesystemet.
Hva er den mest karakteristiske nevrologiske manifestasjonen ved en blyforgiftning?

A Vegetativ dysfunksjon med parasympatikomimetisk virkning
Ved blyforgiftning kan man også ha kolikksmerter, men dette er ikke det mest karakteristiske.

B Hanskeformet følelsesløshet i hendene
Dette er en litt spesiell manifestasjon av perifer nevropati som f.eks. ved arsenikkforgiftning, men
ikke ved blyforgiftning

C X Lammelser/svakhet i armer og ben
Ja, motoriske virkninger er mest karakteristisk ved blyforgiftning

D Parestesier i føttene
Kan være et symptom ved perifere nevropatier, men ikke mest karakteristisk ved blyforgiftning
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Ved sepsis finnes det noe som kalles SIRS (Systemic inflammatory respons syndrom).
Hvilket av følgende parametre inngår ikke i SIRS kriteriene?

A Hjertefrekvens
B X Blodtrykk
C Respirasjonsfrekvens
D Kroppstemperatur
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Hvilke to eksponeringsfaktorer som er kjent for å gi økt risiko for lungekreft kan man
eksponeres for i maskinrommet på eldre skip?

A Oljedamp og tjærestoffer fra drivstoffet
B X Asbeststøv og mineraloljetåke

Ja, asbest ble brukt til isolasjon på kjeler og rør og mineraloljetåke oppstå bl.a. ved testing av
dyser for drivstoff og i noen grad også generelt fra smøremidler

C Asbeststøv og formaldehyd
Nei, ikke eksponering for formaldehyd i skipsmaskiner

D Polycycliske aromatiske hydrokarboner (PAH) og mineraloljetåke
Begge deler ja, men PAH mest i eksos

0000157a87aae3f95e



-17-

49
En 86 år gammel dame lider av en høygradig aortaklaffestenose. Hun har en del risikofaktorer som for
eksempel økt kreatinin og er tidligere operert for perifer karsykdom. Det viser seg at klaffestenosen bør
behandles.
Hvilket inngrep er  mest aktuelt?

A Implantasjon av mekanisk aortaventil
Kirurgisk aortaklaffeimplantasjon er standardbehandling. Hos pasienter på 86 år særlig med
komorbiditet vil man foretrekke TAVI (transkatheter aortaklaffe implantasjon)

B Transseptal aortaklaffeimplantasjon
Dette er ingen kjent behandlingsmetode for aortaklaffestenose

C X Transapikal aortaventilimplantasjon
Hos denne pasienten er dette det foretrukne valg. Transfemoral implantasjon er også en mulighet
men vil sannsynligvis ikke være mulig i dette tilfelle.

D Ballongdilatasjon av aortaklaffen
Metoden brukes sjeldent. Årsaken er at effekten varer ofte bare kort tid, ev i noen uker. Kan være
aktuelt hos kritisk syke pasienter for å vinne tid.
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En 45 år gammel kvinne søker lege fordi hun føler seg slapp. Ved klinisk undersøkelse er det normale
forhold.
Blodprøver viser:

Prøvesvar Normalverdier
Hgb 19,6 g/dl 12,0-16,0 g/dl
Hvite 11,5x109/L 4,0-10,0x10e9/L
differensialtelling granulocytter 75% 40-70%
lymfocytter 20% 20-45%
monocytter 3% 5-14%
basofile 1% 0-2%
Trombocytter 490x106/L 150-400 x109/L
Kreatinin 87 µmol/L 45-90 µmol/L
ALAT 20 U/L 15-40 U/L
ALP 90 U/L < 120 U/L
CRP <5 mg/L <5 mg/L
Hvilken malign blodsykdom passer disse funnene best med?

A X Polycytemia vera
Trilineære økning med hovedvekt på røde gjør at polycytemia vera er riktig svar

B Sekundær polycytemi
Dette er ikke en malign blodsykdom

C Kronisk myelogen leukemi 
D Essensiell trombocytose
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Som turnuskandidat i allmennpraksis møter du en kvinne på 66 år for første gang. Hun står på
antihypertensiv behandling. Hun har i flere uker følt ubehag og uro i brystet, hjertebank og hun har
lavere terskel ved anstrengelse før hun blir tungpustet. Hun har ikke hatt brystsmerter. Ved klinisk
undersøkelse finner du: Hun er overvektig med KMI 29 kg/m2. Normal hudfarge, ingen perifere eller
sentral cyanose, ingen ødemer. BT 156/92mmHg, puls 80 uregelmessig. Ved auskultasjon ingen bilyd
over hjerte eller fremmedlyder over lungene. Lever og milt ikke følbart forstørret. EKG viser
atrieflimmer, ingen iskemitegn.
Hvilke tiltak vil du iverksette under denne konsultasjonen?

A Blodprøve med tanke på diabetes, hypertyreose, nyrefunksjon og elektrolytter. Starte permanent
antikoagulasjonsbehandling og henvisning UL av hjertet. Avtale kontroll av blodtrykk.
Pasienten har symptomatisk atrieflimmer og hun bør bli tilbudt konvertering.

B Blodprøve med tanke på hypertyreose, diabetes, nyrefunksjon og elektrolytter. Legge inn
pasienten på sykehus samme dag for elektrokonvertering.
Pasienten har høyst sannsynlig hatt atrieflimmer mer enn 2 døgn og hun må derfor
antikoaguleres før konvertering. Det er derfor ikke indisert å legge pasienten inn samme dag for
konvertering.

C X Blodprøve med tanke på diabetes, hypertyreose, nyrefunksjon og elektrolytter. Starte
antikoagulasjonsbehandling og henvise til elektrokonvertering og UL av hjertet. Avtale kontroll av
blodtrykk.
Riktig: Blodprøvene er aktuelle for å finne mulig årsak til pasientens atrieflimmer og CHA2DS2-
Vasc skår. Ut fra sykehistorien har hun hatt symptomatisk atrieflimmer i flere uker, og det er
rimelig å gjøre konverteringsforsøk. Før konvertering må hun være adekvat antikoagulert i minst 3
uker. Behandlingsmålet for blodtrykksbehandlingen er ikke nådd, men ettersom dette er første
gang du ser pasienten og det er rimelig med flere blodtrykkskontroller før blodtrykksbehandlingen
intensiveres.

D Blodprøve med tanke på hypertyreose, diabetes, nyrefunksjon og elektrolytter. Starte
antikoagulasjonsbehandling og frekvensreduserende behandling. Henvise til elektrokonvertering
og UL av hjertet. Intensivere blodtrykksbehandlingen og avtale kontroll.
Blodprøvene er aktuelle for å finne mulig årsak til pasientens atrieflimmer og CHA2DS2-Vasc
skår. Ut fra sykehistorien har hun hatt symptomatisk atrieflimmer i flere uker, og det er rimelig å
gjøre konverteringsforsøk. Før konvertering må hun være adekvat antikoagulert i minst 3 uker.
Behandlingsmålet for blodtrykksbehandlingen er ikke nådd, men ettersom dette er første gang du
ser pasienten bør dette kontrolleres før behandlingen intensiveres. Det er ikke nødvendig å starte
frekvensreduserende behandling ved så lav hjertefrekvens.
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En 55 år gammel mann innkommer med  tungpust og lette smerter ved dyp inspirasjon. Han er
overvektig (BMI 29) og røyker (20 pakkeår), men bruker ingen medikamenter. Han har nylig kommet
hjem fra reise med lang flytur (10 timer). Det er normale lungelyder over alle lungeflater og negative
infeksjonsparametre. Blodgass viser en lett hypoxi og sikker hypercapni. D-dimer er moderat forhøyet. 
Hva er den mest tilgjenglige og mest sensitive modaliteten for denne pasientens mest
sannsynlige tilstand?

A Scintigrafi av thorax/lunger
B MR av thorax/lunger
C Røntgen av thorax/lunger
D X CT av thorax/lunger

Pasienten har en sykehistorie suspekt på lungeemboli. Den mest tilgjenglige og brukte
undersøkelsen for dette er CT av thorax/lunger (CTA lungearterier).
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Pneumonier kan deles i to hovedgrupper ut fra hvordan de affiserer lungevevet: a) Lobær
pneumoni og bronkopneumoni. b) Interstitiell pneumoni.
Hvilke av alternativene nedenfor beskriver de patologiske forandringene ved lobær
pneumoni og bronkopneumoni mest korrekt?

A -Infeksjonen opptrer primært i alveolsystemet.
-Samtidig og generell affeksjon av begge lunger er vanlig
-Alveolene fylles med et eksudat bestående av vevsvæske, betennelsesceller og fibrin.

B X -Infeksjonen opptrer primært i alveolsystemet.
-Bakterier er hyppigste årsak.
-Alveolene fylles med et eksudat bestående av vevsvæske, betennelsesceller og fibrin.

C -Infeksjonen opptrer primært i alveolsystemet.
-Bakterier er hyppigste årsak.
-Destruksjon av lungevevet med dannelse av abcess (pussfylt hulrom)

D -Infeksjonen opptrer primært i alveolsystemet.
-Atypiske bakterier er hyppigste årsak.
-Alveolene fylles med et eksudat bestående av vevsvæske, betennelsesceller og fibrin.
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Hva er mekanismen for at anemi ved inflammasjon ofte har noe lav MCV (er lett mikrocytær)?

A X Jerntilgjengeligheten til erytropoiesen er lav pga hepcidinmediert nedregulering av ferroportin
B Erytrocyttene taper cellemembran ved passasje forbi fibrintråder i mikrosirkulasjonen
C Hemesyntesen er hemmet av inflammatoriske cytokiner (Il-1, TNF-alfa)
D Globinsyntesen er hemmet av inflammatoriske cytokiner (Il-1, TNF-alfa)

0000157a87aae3f95e

55
SYNTAX score benyttes for å beskrive kompleksitet av koronarpatologi slik den fremstår ved koronar
angiografi.
Hvilken klinisk betydning har høy SYNTAX score?

A SYNTAX score er høyere hos pasienter med KOLS.
Feil. SYNTAX score omhandler kun koronarpatologiens kompleksitet.

B Jo høyere SYNTAX score pasienten har, desto sterkere grunn er det til å anbefale PCI.
Feil. Med økende SYNTAX score er det mer komplikasjoner ved PCI og koronarkirurgi bør
anbefales.

C Ved høy SYNTAX score bør det kun benyttes vanlige metallstenter
Feil. SYNTAX score benyttes ikke til å avgjøre stentvalg

D X Høy SYNTAX score betyr at pasientens koronarpatologi er kompleks og pasienten  bør
da behandles med koronarkirurgi heller enn med PCI.
Riktig svar. Ved høy SYNTAX score anbefales kirurgisk revaskularisering fordi det gir bedre
langtidsresultater.
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En 68-årig mann har i flere år gått til halvårlige oppfølgende kontroller i din allmennpraksis på grunn av
grenseøkte blodtrykksverdier og ryggsmerter.  Du har så langt valgt en avventende tilnærming med
vektlegging av livsstiltiltak og kostholdstiltak.  Pasienten benekter forverring  av ryggsmertene eller
andre nytilkomne plager og angir at han føler seg i god fysisk form.
Fortsatt måler du grensenormale blodtrykksverdier, men ved dagens undersøkelse velger du også å
auskultere over hjerte og lunger. Over bakflatene av thorax hører du upåfallende lungefysikalia.
Over hjertet hører du regelmessig hjerteaksjon og en blåsende, noe høyfrekvent systolisk bilyd grad 3,
best hørbar over apex cordis og med utstråling parasternalt og opp mot venstre aksille. Du er usikker
på om bilyden er nyoppstått og umiddelbart angrer du at det er flere år siden du sist gjennomførte
kardiopulmonal auskultasjon. 
Hvilket av følgende tiltak vil du nå iverksette for best å ivareta pasienten?

A X Henvise til ekkokardiografisk undersøkelse
B Starte medisinsk behandling for å senke blodtrykket

Blodtrykksbehandlingen bør utstå til eventuell klaffefeil er kartlagt
C Rekvirere orienterende blodprøver inklusive NT-proBNP og troponiner

Ikke relevant i fravær av symptomer eller funn
D Rekvirere røntgenundersøkelse av thoax

Ikke relevant i fravær av symptomer eller funn
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Som vakthavende lege på lokalsykehuset får du telefon fra sykepleieren på hjerteovervåkningen. En
75 år gammel mann er innlagt etter en besvimelse og nå er det sett langsom hjerterytme på telemetri
(EKG-overvåkning). Det er tatt et EKG som det er vist et utsnitt av her. Avskriftsinnstillingen er 25 mm/
s og 10 mm/mV.
Hvilken arytmi har pasienten?
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A AV-blokk grad I
Feil, da er det ingen P uten påfølgende QRS

B X AV-blokk grad 2 type I
Det er økende PQ tid til blokk av AV-overledning etter 3. P-bølge som ved AV-blokk grad 2 type I

C AV-blokk grad 2 type II
Feil, da er det ikke gradvis økende PQ-tid

D AV-blokk grad 3
Feil, da er det ingen overledning mellom noen av P og QRS
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En 65 år gammel mann innlegges på lokalsykehuset etter at han ble akutt uvel med tungpust og
generell uvelhet. Han har for 4 år siden gjennomgått et hjerteinfarkt som ble behandlet med perkutan
koronar intervensjon (PCI). Ellers har han vært frisk. Ved undersøkelse er han klam, kaldsvett og med
lavt systolisk blodtrykk på 80 mmHg. Han svarer på spørsmål, men er mentalt omtåket.
Hjertefrekvensen er 180/min og EKG viser en regelmessig takykardi med breddeøkte QRS-
komplekser.
Hva er riktig behandling av arytmien?  

A Umiddelbar elektrokonvertering uten narkose
Elektrokonverting er svært smertefullt og skal ikke gjøres på våken pasient

B Intravenøs behandling med det antiarytmiske medikamentet Cordarone (amiodarone).
Pasienter med bredkomplekstakykardi og sirkulatorisk påvirkning skal elektrokonverteres om
mulig

C Øsofagus-EKG for riktig diagnose før behandling.
Pasienten er alvorlig sirkulastosisk påvirket av en sannsynlig ventrikkeltakykardi. Gjennomføring
av øsofagus-EKG i denne situasjonen vil klart forsinke behandlingen for mye

D X Elektrokonvertering i narkose
Pasienten har svært sannsynlig ventrikkeltakykardi og er betydelig sirkulatorisk påvirket. Han skal
legges i lett narkose og elektrokonverteres uten forsinkelser.
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Atrieflutter er en vanlig arytmi hos pasienter med forstørrede atrier.
Hva er den bakenforliggende arytmimekanismen?

A Økt automatisitet
Se B

B X En reentrymekanisme
Atrieflutter skyldes en reentrymekanisme

C En trigget mekansime med sene etterdepolariseringer (DADs)
Se B

D En trigget mekansime med tidlige etterdepolariseringer (EADs)
Se B
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En 58 år gammel mannlig håndtverker har medikamentelt behandlet hypertensjon. I flere uker har
han hatt klemmende brystsmerter ved anstrengelse. Han legges nå direkte inn til sykehus, to timer
etter debut av akutt innsettende brystsmerter med kvalme og oppkast. Du møter pasienten i
akuttmottaket. Han er fortsatt smertepåvirket.
Hvilken undersøkelse har fremtredende diagnostisk betydning?

A X EKG
EKG er den viktigste undersøkelsen ved akutt koronarsykdom, særskilt med tanke på indikasjon
for akutt revaskularisering (trombolyse, PCI).

B NTproBNP
NTproBNP er en markør for hjertesvikt som i den aktuelle sammenhengen ikke har vesentlig
betydning.

C Arteriell blodgass
Arteriell blodgass er differensialiagnostisk nyttig, men har ingen plass mtp avklaring av akutte
koronarsyndromer.

D Troponin I eller T.
Svar kommer først etter tid, slik at prøven ikke har betydning for umiddelbar håndtering av det
som i h.h.t. foreliggende opplysninger er suspekt på et akutt myokardinfarkt.
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Du er allmennlegen til en pasient med økende hjertesvikt til tross for etablert behandling med ACE-
hemmer.  Systolisk dysfunksjon i venstre ventrikkels pumpefunksjon er antatt å være
hovedmekanismen.  
Hvilken type medikament er det anbefalt å supplere med etter etablert behandling med ACE-
hemmer?

A Digoksin
Kan være nyttig som tillegg til betablokker og ACE-hemmer ved dialtert kardiomyopati og ved
samtidig atrieflimmer

B X Selektiv betablokker
Anbfalt i retningslinjer basert på randomiserte kontrollerte kliniske studier

C Langtidsvirkende nitroglycerinpreparat
Kan være et nyttig som tillegg til betablokker og ACE-hemmer hos pasienter med iskemisk
kardiomyopati

D Kalsiumantagonist
Kalsiumantagonist er ikke et alternativ på grunn av tendens til deklive ødemer og med potensiale
for å forverre stuvningssvikt
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Asylsøkere som kommer til Norge blir screenet for tuberkulose.
Hva ønsker myndighetene å oppnå med en slik screening?

A Myndighetene gjennomfører denne screeningen for å følge opp internasjonale avtaler med WHO
og bidra til at tuberkulosen i verden utryddes.
Det foreligger ingen internasjonale avtaler eller anbefalinger angående ankomstscreening for
tuberkulose.

B X Myndighetene ønsker å finne de syke for å behandle dem og de smittede for å gi forebyggende
behandling eller følge dem opp. Dette vil kunne redusere innenlands smittespredning og
forekomst av nye tilfeller.
Myndighetene gjennomfører screeninge både for å diagnostisere og behandle aktiv TB og
dermed redusere innenlands smiteoverføring, og for å diagnostisere latent TB og tilby behandling.
Dette vil kunne redusere forekomst av nye tilfeller.

C Myndighetene ønsker å finne de syke for å isolere og behandle dem. Dette vil føre til at
tuberkulose vil bli utryddet i Norge.
Å diagnostisere, isolere og behandle de tuberkulosesyke er ett av målene med screeningen.
Dette vil kunne redusere innenlands smittespredning men ikke utrydde tuberkulosen i Norge. De
fleste som blir syke av TB i Norge var ikke syke ved ankomst men var smittet og utviklet
tuberkulose senere.

D Myndighetene ønsker å finne dem som har smitteførende tuberkulose slik at de raskt kan sendes
ut av landet og smittespredningen i Norge vil reduseres betydelig.
I Norge vil en person med påvist tuberkulose få midlertidig opphold til sykdommen er
ferdigbehandlet og altså ikke bli sendt ut i den perioden.
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En 73 år gammel mann innlegges med spørsmål om lungeembolus (LE), etter en måned med lett og
gradvis økende dyspnoe, men uten brystsmerter. Han har normal hjertefrekvens, BT, EKG og arteriell
blodgass uten O2-tilførsel. Han er tidligere ikke innlagt sykehus for annet enn benign prostatahypertrofi
for noen år tilbake
Hva betyr negativ D-dimer og hvilken betydning får en negativ D-dimer i denne
pasientgruppen?

A X At pasienten ikke har påviselig økt pågående fibrolytisk aktivitet, og at pasienten bør utredes for
en mer sannsynlig annen årsak (enn lungeembolus) til dyspnoe
D-dimer er det endelige nedbrytningsproduktet av kryssbundet fibrin (som igjen er
hovedbestanddel av venøs trombose) - Økt verdi (over referansegrensen) indikerer pågående økt
fibrinolyse som ved nyoppstått (venøs) trombose, men human neutrofil elastase, HNE (øktved
infeksjoner med neutrofili) kan også gi økt fibrinolyseaktivitet med forhøyet D-dimer. Symptomer
og funn tilsier lav sannsynlighet for lungeembolus, og sammen med neg D-dimer har pasienten
sannsynligvis ikke (99% NPV i denne situasjon), hvorfor en må utrede pasienten for annen årsak
til dyspnoe

B At antikoagulasjon ikke vil være effektivt i denne situasjonen da kropppens nedbrytning av
blodproppen trolig er avsluttet
D-dimer er det endelige nedbrytningsproduktet av kryssbundet fibrin (som igjen er
hovedbestanddel av venøs trombose) - Økt verdi (over referansegrensen) indikerer pågående økt
fibrinolyse som ved nyoppstått (venøs) trombose, men human neutrofil elastase, HNE (ofte økt
ved infeksjoner med neutrofili) kan også gi økt fibrinolyseaktivitet med forhøyet D-dimer.
Symptomer og funn hos denne pasienten tilsier lav sannsynlighet for lungeembolus, og sammen
med neg D-dimer har pasienten sannsynligvis ikke (99% NPV i denne situasjon), hvorfor en
avslutter lungeembolus utredning og utreder istedet pasienten for annen årsak til dyspnoe

C At pasienten ikke har lungeembolus og mer sannsynlig har lungebetennelse
D-dimer er det endelige nedbrytningsproduktet av kryssbundet fibrin (som igjen er
hovedbestanddel av venøs trombose) - Økt verdi (over referansegrensen) indikerer pågående økt
fibrinolyse som ved nyoppstått (venøs) trombose, men human neutrofil elastase, HNE (ofte økt
ved infeksjoner med neutrofili) kan også gi økt fibrinolyseaktivitet med forhøyet D-dimer.
Symptomer og funn hos denne pasienten tilsier lav sannsynlighet for lungeembolus, og sammen
med neg D-dimer har pasienten sannsynligvis ikke dette (99% NPV i denne situasjon), hvorfor en
avslutter lungeembolus utredning og utreder istedet pasienten for annen årsak til dyspnoe

D At pasienten ikke har lungeembolus og at det dermed ikke er nødvendig å gå videre med
utredning av pasienten
D-dimer er det endelige nedbrytningsproduktet av kryssbundet fibrin (som igjen er
hovedbestanddel av venøs trombose) - Økt verdi (over referansegrensen) indikerer pågående økt
fibrinolyse som ved nyoppstått (venøs) trombose, men human neutrofil elastase, HNE (ofte økt
ved infeksjoner med neutrofili) kan også gi økt fibrinolyseaktivitet med forhøyet D-dimer.
Symptomer og funn hos denne pasienten tilsier lav sannsynlighet for lungeembolus, og sammen
med neg D-dimer har pasienten sannsynligvis ikke (99% NPV i denne situasjon), hvorfor en
avslutter lungeembolus utredning og utreder istedet pasienten for annen årsak til dyspnoe
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En pasient på 71 år med nyoppdaget og ubehandlet lungekreft, er mentalt adekvat og har normale
orienterende blodprøver, performance status 0 (PS =null). Det er ingen spesiell komorbiditet utover
lettgradig KOLS (KOLS grad II)
Hvilken betydning får aktuelle PS for denne pasienten når han / hun vurderes for tumorrettet
behandling?

A X Pasienten har gode muligheter til å ta imot all tumorrettet behandling, kurativ såvel som palliativ
(ut fra aktuelle PS=0)
PS0 - Performance Status 0 (null) tilsier at en er uten spesielt hinder / besvær i vanlig daglig liv og
arbeid, og en oppfattes da å kunne ta imot all tumorrettet behandling (vurdert ut fra PS), men
uansett må både tumor og vert vurderes for tumorrettet behandling (beste tumorrettede
behandling for aktuelle tilstand og utbredelse, samt vurdere pasienten med hensyn til co-
morbiditet, hjerte-lungemedisinsk- og mental status)

B Pasienten er ikke i stand til å ta imot tumorrettet behandling (ut fra aktuelle PS=0)
PS0 - Performance Status 0 (null) tilsier at en er uten spesielt hinder / besvær i vanlig daglig liv og
arbeid, og en oppfattes da å kunne ta imot all tumorrettet behandling (vurdert ut fra PS), men
uansett må både tumor og vert vurderes for tumorrettet behandling (beste tumorrettede
behandling for aktuelle tilstand og utbredelse, samt vurdere pasienten med hensyn til co-
morbiditet, hjerte-lungemedisinsk- og mental status)

C Pasienten kan ikke ta imot noen behandling (ut fra aktuelle PS=0)
PS0 - Performance Status 0 (null) tilsier at en er uten spesielt hinder / besvær i vanlig daglig liv og
arbeid, og en oppfattes da å kunne ta imot all tumorrettet behandling (vurdert ut fra PS), men
uansett må både tumor og vert vurderes for tumorrettet behandling (beste tumorrettede
behandling for aktuelle tilstand og utbredelse, samt vurdere pasienten med hensyn til co-
morbiditet, hjerte-lungemedisinsk- og mental status)

D Pasienten kan bare ta imot palliativ (lindrende) tumorrettet behandling (ut fra aktuelle PS=0)
PS0 - Performance Status 0 (null) tilsier at en er uten spesielt hinder / besvær i vanlig daglig liv og
arbeid, og en oppfattes da å kunne ta imot all tumorrettet behandling (vurdert ut fra PS), men
uansett må både tumor og vert vurderes for tumorrettet behandling (beste tumorrettede
behandling for aktuelle tilstand og utbredelse, samt vurdere pasienten med hensyn til co-
morbiditet, hjerte-lungemedisinsk- og mental status)
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En 30 år gammel kvinne fødte for 6 måneder siden en velskapt gutt. Hun er tidligere frisk og oppsøker
nå sin fastlege pga ømme, blårøde knuter foran på begge legger, smerter i anklene og lett feber på 38
grader. I tillegg har hun merket økende tørrhoste.
Hvilken diagnose er mest sannsynlig?

A X Sarkoidose
Dett kalles Løfgrens syndrom og er en form for akutt sarkoidose som ofte oppstår noen måneder
etter en fødsel. Utslettet på forsiden av leggene er erythema nodosum. Ved rtg. thorax ses ofte
bilaterale hilusglandler som er forstørret

B Tuberkulose
C Bakteriell pneumoni
D Atypisk pneumoni
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En mann (53 år) er 180 cm høy og veier 104 kg. Han røyker ca. 15 sigaretter om dagen og mosjonerer
lite. Etter en enkel kostholdsanamnese fremgår det at kostholdet hans inneholder ca. 45 energiprosent
fra fett. Totalkolesterol måles til 6,5 mmol/l (referanseområde: 3,9-7,8 mmol/l). Mange i familien hans
har hatt hjerte- og karsykdom.
Hvilken livsstilsintervensjon er det viktigst å anbefale ham?

A Å dekke mindre enn 40 energiprosent i kosten fra fett 
Kosten hans inneholder mer fett enn anbefalt. Selv om han har moderat hyperkolesterolemi, er
betydningen av dette for samlet kardiovaskulær risiko mindre enn betydningen av røyking

B X Å slutte å røyke 
Røykeslutt er det aller viktigste livsstilstiltaket fordi helserisikoen ved røyking er så stor
sammenlignet med risikoen ved de andre faktorene som nevnes

C Å gå tur 30 minutter daglig 
Endring fra lite fysisk aktivitet til 30 min turgåing daglig har en klar helsegevinst. Men fortsatt er
røykingen mer helsefarlig enn lite fysisk aktivitet

D Å gå ned 10 kg i vekt
Mannens kroppsmasseindeks er ca. 32, dvs. fedme grad I. Etter vektreduksjonen til 94 kg vil den
være ca. 29, dvs. overvekt. Dette gir en risikoreduksjon, men fortsatt er røykingen mer helsefarlig
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Pasienten er en 65 år gammel mann. Han kommer til deg som fastlege fordi han har hatt smerter i
korsryggen det siste halvåret. Han føler også at han ikke orker like mye som før. Du bestiller noen
orienterende blodprøver og finner at han har anemi. Du vil utelukke myelomatose som årsak til hans
symptomer og rekvirerer proteinelektroforese i serum, hvor det ikke påvises noen M-komponent. 
Hvilken laboratorieundersøkelse vil du rekvirere nå?

A Beta2-mikroglobulin i serum
Brukes ikke i primær diagnostikk av myelomatose

B X Proteinelektroforese i urin
Fordi tumorcellene i noen tilfeller bare produserer frie lette kjeder. Disse er små og filtreres raskt
ut i urinen. Derfor kan M-komponent av og til påvises bare i urin. 

C Totalprotein i urin
Totalprotein i urin gir bare svar på hvor mye protein som finnes i urinen og ikke hvilke proteiner
det dreier seg om.

D Proteinelektroforese i plasma
Gir samme resultat som i serum
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Hjerte-lungemaskin er et viktig redskap for hjertekirurgen. Det foregår forskning på hvilke deler av en
hjerte-lungemaskin som kan fjernes for å lage såkalte mini bypass systemer.
Hvilke deler av en hjerte-lungemaskin kan ikke fjernes?

A Oxygenator, reservoir, kanyler, slanger
B Pumpe, kanyler, arteriefilter, slanger
C Reservoir, arteriell filter, pumpe, slanger
D X Oxygenator, kanyler, pumpe, slanger

En hjerte-lunge maskin trenger hjerte (pumpe), oxygenator (lunge) og kanyler og slanger for
transportere blodet. Alle andre svaralternativer mangler noen av delene.
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Operativ behandling av varicer kan bl.a. foregå med kirurgisk stripping, varmebehandling eller
skumbehandling av vena saphena magna.
Hva er hensikten med denne behandlingen?
 

A Normalisere blodføringen i dype vener
B Fjerne synlige åreknuter
C X Eliminere axial refluks i venen

Refuks fører til venøs hypertensjon, utvikling av varicer, og derfor er dette riktig svar
D Redusere risikoen for dyp venetrombose

Liten risiko ved varicer
0000157a87aae3f95e
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En pasient med kritisk lavt blodtrykk må behandles ved å optimalisere sirkulasjonen. Volumbehandling
vil være aktuelt. Ofte kan det også være behov for manipulering av SVR (Systemisk Vaskulær
Motstand).
Hvordan virker stimulering eller blokkering av Alfa-reseptorer på en slik pasient?

A Stimulering av Alfa-reseptorer er gunstig fordi det øker diurese ved å dilatere blodkar i nyre
Dopamin dilaterer nyrekar som gir økt blodflow til nyre og økt diurese. Ren stimulering av alfa-
reseptorer virker kontraherende på nyrekar, men stimulering med noradrenalin kan ved å øke
blodtrykk gi økt perfusjonstrykk i nyre og dermed økt diurese

B Stimulering av Alfa-reseptorer er ugunstig i sjokk fordi det virker negativt inotropt på
hjertemuskelceller
Stimulering av alfareseptorer gir økt blodtrykk, men fordi det gir vasokonstriksjon kan det virke
ugunstig ved å strupe blodtilførsel til vitale organ. Dette kan motvirkes dersom man samtidig
sørger for adekvat blodvolum og preload. Direkte stimulering av hjerteceller gir positiv inotropi
med en relativ gunstig oksygenforbruksprofil

C Stimulering av Alfa-reseptorer øker blodtrykk ved å øke slagvolum og redusere systemisk
vaskulær motstand (SVR = Systemic Vascular Resistance)
Isolert stimulering av alfareseptorer gir vasokonstriksjon (økt SVR), økt afterload
(blodtrykksøkning) og dermed redusert slagvolum

D X Alfa-reseptorer øker blodtrykk ved å øke systemisk vaskulær motstand (SVR= Systemic Vascular
Resistance) på bekostning av lavere slagvolum
Alfa-reseptor kan i noen grad øke slagvolum ved direkte virkning på myokard, men fordi afterload
(SVR) øker, vil oftest slagvolumet falle noe. Dette kompenseres ved å optimalisere preload
(væsketilførsel)
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Du jobber på intensivavdelingen og finner en pulserende oppfylning svarende til arteria radialis på
venstre hånd hos en pasient som tidligere har hatt en arteriekran på samme sted.  Det er rødhet i
huden over, men pasienten er intubert og du vet ikke om oppfylningen er smertefull. 
Ultralyd viser en åpen og normalkalibret arteria radialis, en liten blodfylt kanal og et sirkulert hulrom på
1 x 1cm.
Hvordan vil du forklare funnet?

A Subkutan abscess
Gir ikke pulserende oppfylning

B Aneurisme svarende til arteria radialis
Ekte aneurismer i arteria radialis er ikke vanlig

C Hematom etter fjerning av arteriekran
D X Pseudoaneurisme svarende til arteria radialis

Kanylering av arterien dsiponerer for etterføglende lekkasje med pseudoaneurismedannelse.
klinisk bilde og ultralydfunn passer godt.
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Du vikarierer for en fastlege og undersøker en kvinne som i 10 års tid har hatt hevelse i begge
underekstremiteter.  Hun er aldri behandlet for dyp venetrombose, og har ikke gjennomgått noe
operasjon på beina.  Hevelsen i beina stopper ved ankelen, slik at føttene er slanke. Hevelsen blir
nesten ikke bedre etter sengeleie.
Hvordan vil du forklare hevelsen?

A Refluks i vena saphena magna
Hevelse ved venøs svikt vil gå helt ut på foten

B Posttrombotisk syndrom
Sjelden bilateralt, selv om venetromobse ikke har vært diagnostisert

C Kronisk lymfødem
Ved lymfødem går hevelsen helt ut på foten

D X Kronisk lipødem
Typisk klinisk bilde, idet hevelsen stopper ved ankelen.  skyldes opphopning av subkutant fett
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Pulsoksymeter er et hjelpemiddel som blir mye brukt i akuttsituasjoner. I forbindelse med traumer og
narkose ses ofte et fall i oksygenmetning ("saturasjon"), det vil si en reduksjon i andelen oksygenert
hemoglobin.
Hva skyldes vanligvis dette fenomenet?

A Anestesimidlene eller toksiner fra sykdom reduserer oksygenets binding til hemoglobinet
B Pasienten har en pågående blødning som reduserer mengden hemoglobin
C X Funksjonelt residualvolum synker slik at forholdet mellom ventilasjon og perfusjon endres
D Oksygenbehovet er økt som fører til økt ekstraksjon av oksygen fra blodet
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Opioidanalgetika oppviser stor variasjon når det gjelder ekskresjonsmønster.
Hvilke to mye brukte midler i denne gruppen er kritisk avhengig av intakt nyrefunksjon for
utskillelse og effektopphør?

A Morfin og fentanyl 
B Fentanyl og tramadol
C X Morfin og kodein
D Kodein og tramadol

0000157a87aae3f95e

75
Overdoser (ofte definert som enkeltinntak som overstiger 150-200 mg/kg) med paracetamol er
potensielt livstruende. Toksisiteten formidles av en reaktiv metabolitt som kan bindes til
makromolekyler i hepatocytter og forårsake cellulær nekrose.
Hva kalles denne toksiske metabolitten?

A NAC
B GSH
C X NAPQI
D NASDAQ
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Du er fastlege for en moderat overvektig mann på 66 år. Han røyker, har hatt diabetes mellitus type II i
noen år som er behandlet med kostholdstiltak og metformin, og har høyt blodtrykk som han bruker et
tiazid og en ACE-hemmer for. Nylig har han hatt episoder med brystsmerter ved anstrengelser.
Diagnosen angina pectoris er stilt. Som del av utredningen er det tatt lipidstatus:
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Analyse Målt verdi Referanseområde
Totalkolesterol 7,7 mmol/L >=50 år: 3,9 - 7,8 mmol/L
LDL-kolesterol 3,6 mmol/L >=50 år: 2,0 - 5,3 mmol/L
HLD-kolesterol 0,9 mmol/L Menn: 0,80 - 2,10 mmol/L
Triglyserider 3,0 mmol/L 0,45 - 2,60 mmol/L

 Hvilken lipidmodifiserende behandling vil du tilby pasienten?

A En gallesyrebinder som f.eks. kolestyramin vil være førstevalg her, siden statiner ikke kan
kombineres med metformin.
Statiner er ikke kontraindisert sammen med metformin. Gallesyrebindere er mindre effektive
medikamenter enn statiner, spesielt i sekundærforebygging, der også andre effekter av statiner
enn lipideffekter sannsynligvis er viktige.

B Medikamentell lipidmodifiserende behandling er ikke indisert som primærprofylakse.
Livsstilsendring samt kosttilskudd av omega-3 grunnet triglyseridemi bør vurderes.
Dette er ikke primærprofylakse, pasienten har etablert hjerte/kar-sykdom.

C Livsstilsendring med kostholdsomlegging og økt fysisk aktivitet skal forsøkes alene i minst seks
måneder før medikamentell behandling med et statin eventuelt vurderes.
I denne situasjonen, med multiple kardiovaskulære risikofaktorer, dyslipidemi og, aller viktigst,
etablert hjerte/kar-sykdom, vil det ikke være adekvat med livsstilstiltak alene.

D X Et statin som f.eks. simvastatin bør startes umiddelbart, gitt at pasienten samtykker og ikke har
kontraindikasjoner. I tillegg bør pasienten veiledes til kostholdsomlegging og økt fysisk aktivitet.
Her er det klar indikasjon for medikamentell kolesterolsenkende behandling med et statin.
Pasienten har dyslipidemi, mange kardiovaskulære risikofaktorer, og har etablert hjerte/kar-
sykdom. Dette er altså sekundærforebygging.

0000157a87aae3f95e

77
En yngre kvinne blir koloskopert fordi hun en tid har vært plaget med diare. Ved koloskopien sees det
ingen forandringer i slimhinnnen. Det tas biopsier fra flere nivåer i tykktarmen for mikroskopisk
vurdering av patolog. Patologen påviser forandringer.
Hva er den mest sannsynlige diagnosen?

A X Kollagenøs kolitt
En nokså typisk sykehistorie og ofte forekommende situasjon: Diare (hos yngre kvinne) uten funn
ved koloskopi. Dette er situasjonen i mange tilfeller. Koloskopøren sender biopsier til patologen.
Som oftest finner ikke patologen noe. I noen  få tilfelle vil det foreligge mikroskopisk kolitt
(kollagenøs eller lymfocytær kolitt) som altså ikke har et makroskopisk korrelat. Ved Crohn og
ulcerøs kolitt med symptomer (som diare) vil det typisk være makroskopiske
slimhinneforandringer. Iskemisk kolitt vil ha slimhinne forandringer, og man vil neppe ellers se det
hos yngre kvinner

B Iskemisk kolitt
C Crohns sykdom
D Ulcerøs kolitt
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I en obduksjonsrapport står det følgende mikroskopisk beskrivelse av et snitt fra hjertet: Det sees et
område med lymfocytter, makrofager og mange små blodkar.
Hva er den mest sannsynlige diagnosen?

A X 1-2 uker gammelt hjerteinfarkt
Dette er karakteristiske forandringer ved granulasjonsvevet (altså vev i tilheling enten det er i
hjertet eller andre skadede områder): altså mange små (nydannende) blodkar, lymfocytter og
fibroblaster i et område. 

3-5 dager: da er det granulocytter og myocytter med tap av normal struktur (altså nekrosen)

over 4 uker: da domineres vevet av arret som cellefattig kollangent bindevev

myokarditt: har lymfocytter og kanksje noe fibroblaster (?), men ikke mange små blodkar
B 3-5 dager gammelt hjerteinfarkt
C Over 4 uker gammelt hjerteinfarkt
D Myokarditt
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Mann, 32 år. Slapp, vektnedgang, feber og nattesvette i flere måneder. Allmennlege palperer
patologiske glandler bilateralt på halsen. Pasienten henvises til pakkeforløp for malignt lymfom på
klinisk mistanke. Utredning viser stor tumor i mediastinum og forstørrede lymfeknuter på halsen
bilateralt. Det tas skjærebiopsi fra lymfeknute på hals. Ved mikroskopisk undersøkelse sees et bilde
som vist under. Rutinefarget snitt  øverst (hematoxylin og eosin). Immunhistokjemisk snitt nederst med
antistoff mot CD30 (positiv reaksjon blir brun).
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I svaret fra patologen er det beskrevet Reed-Sternberg celler som er positiv for CD30.  
Hvilken diagnose får pasienten?

A Non-Hodgkin B-celle lymfom
B Akutt lymfatisk leukemi
C X Hodgkin lymfom

Påvisning av Reed-Sternbergceller med positiv reaksjon for bl.a. CD30 (i en riktig histologisk
bakgrunnsinfiltrasjon) er det diagnostiske kjennemerket for de fleste typer av Hodgkin lymfom.
Morfologisk lignenede celler kan man imidlertid finne ved en rekke andre diagnoser.

D Non-Hodgkin T-cellelymfom
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En 50 år gammel mann blir utredet for luftveissymptomer. Billeddiagnostikk viser at det er en tumor i
høyre lunge. Han blir operert. Under ser du et bilde fra lungetumoren (200X forstørrelse).
Hva er diagnosen?
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A Udifferensiert karsinom
B Plateepitelkarsinom
C X  Adenokarsinom

Tumorvevet er epitelialt og danner kjertler. Da er adenokarsinom eneste aktuelle diagnose.
D Lymfom
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Konsentrasjonen av C-reaktivt protein i plasma (p-CRP) kan være nyttig for å skille mellom bakteriell
og viral pneumoni hos voksne.
Hva skjer hvis man for denne problemstillingen senker beslutningsgrensen for p-CRP fra 50 til
30 mg/L?

A X Sensitiviteten stiger og spesifisiteten synker
B Sensitiviteten og spesifisiteten forblir uendret

sens stiger, spesif synker
C Sensitiviteten stiger og spesifisiteten forblir uendret

spesif synker
D Sensitiviteten synker og spesifisiteten forblir uendret

spesif synker
0000157a87aae3f95e
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Du påviser anemi hos en kvinne på 38 år. Du mistenker jernmangel som årsak til anemien. Du
rekvirerer blant annet analyse av ferritin i plasma (referanseområde 10 - 167 µg/L).
Hvordan er sensitivitet og spesifisitet ved bruk av nedre referansegrense for ferritin som
beslutningsgrense  for tomme jernlagre i den populasjonen pasienten tilhører?

A Sensitiviteten og spesifisiteten er god. Det er derfor grensen er valgt som nedre referansegrense.
Feil, spesifisiteten er god, men sensitiviteten er dårlig. Dvs. at mange med jermangel har ferritin >
10 µg/L.

B Sensitiviteten og spesifisteten er dårlige. Jern i plasma er en bedre analyse for å påvise
jernmangel.
Feil, sensitiviteten er dårlig, men spesifisiteten er god. Ferritin < 10-15 µg/L er patognomonisk for
jernmangel. Serum jern er dårligere enn serum ferritin for å påvise tomme jernlagre.

C Sensitiviteten er god og spesifisiteten er dårlig fordi lav ferritin kan ha mange andre årsaker.
Feil, ferritin på < 10-15 µg/L er patognomonisk for jermangel

D X Sensitiviteten er dårlig, men spesifisiteten er god. Det betyr at mange kvinner med tomme
jernlagre har verdier over nedre referansegrense.
Ferritin i serum < 10-15 µg/L er patognomonisk for tomme jernlagre (høy spesifisitet), men mange
med jermangel har høyere verdier (lav sensitivitet). Referansegrenser er ikke det samme som
beslutningsgrenser.
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En mann (63 år) har vært utsatt for en trafikkulykke. Han har bruddskader og det er rekvirert 2 enheter
erytrocyttkonsentrat. Mannen har tidligere fått transfusjon i forbindelse med innsetting av en
hofteprotese. Antistoffscreening er nå svakt positiv og direkte antiglobulintest er negativ.
Hva slags forlikelighetsprøve gjøres på Blodbanken før blodposene utleveres?

A Dataforlik 
Er bare akseptabelt å gjøre hvis pasienten har negativ antistoffscreening

B X  Utvidet forlik 
Er et krav hvis pasienten har positiv antistoffscreening. I tillegg vil man gjøre antistoffidentifisering
hvis det ikke er livstruende blødning

C Ingen forlik hvis han får kriseblod 
Dette er en farlig misforståelse. Kriseblod kan gi transfusjonsreaksjoner og skal ikke gis til
pasienter med positiv antistoffscreening

D Biologisk forlik hvis han får typelikt blod 
Gjøres hvis pasienten har autoantistoff som umuliggjør tolkning av utvidet forlik
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En mann (29 år) har lest at kostholdet kan påvirke risikoen for mange kreftformer. Han vil gjerne følge
et enkelt råd som har dokumentert effekt for å redusere risikoen for kreft i mage-tarmkanalen. 
Hvilket ernæringsråd er det best dokumentasjon for? 

A Å unngå mat med tilsetningsstoffer
Dårlig dokumentert

B Å spise mye antioksydanter
Ikke dokumentert

C Å ta omega-3-tilskudd
Ikke dokumentert

D X Å drikke lite alkohol
Svært godt dokumentert - lavest risiko ved null inntak
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En 30 år gammel mann har i forbindelse med en generell helseundersøkelse hos fastlegen fått påvist
forhøyet ALAT og ferritin.

ALAT 95 U/l ref. 10-70 U/l
Ferritin 600 µg/L ref. 25–200 µg/L
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Fastlegen orienterer pasienten om muligheten for hemokromatose. 
Hva er mest riktig strategi for fastlegen ved videre håndtering av denne pasienten?

A Henvise pasienten til hematologisk poliklinikk for utredning med spørsmål om hemokromatose.  
Fastlegen bør gjøre den primære utredningen av denne pasienten. Ved styrket mistanke eller
sikker diagnose kan pasienten evt. henvises videre .

B Forklare pasienten at det har liten hensikt å utrede dette videre nå siden han ikke har symptomer
og behandling uansett ikke er aktuell. 
Hemokromatose er en sykdom som kan gi alvorlig organskade, og mistanken bør avklares.
Pasienten har lett forhøyet ALAT som kan være en indikasjon på leverpåvirkning.

C Henvise pasienten til leverbiopsi da det kun er denne undersøkelsen som kan stille diagnosen
med sikkerhet.  
Leverbiopsi er vanligvis ikke nødvendig for å stille diagnosen. Leverbiopsi med histologi er aktuelt
når klinikk og blodprøver tyder på hemokromatose, og gentest er negativ.

D X Måle transferrinmetning (serumjern/TIBC) og evt videre ta blodprøve til gentesting for å bekrefte
eller avkrefte diagnosen.
Måling av transferrinmetning vil kunne avkrefte mistanke om hemokromatose, evt styrke
mistanken. Transferrinmetning under 45% utelukker hemokromatose, ved transferrinmetning over
61% vil både sensitivitet og spesifisitet for hemokromatose være ca. 95%.  Ved høy
transferrinmetning er det aktuelt å gjøre gentest. Ved positiv gentest sammen med forhøyet s-
ferritin og transferrinmetning anses diagnosen som sikker.
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Hva er de to viktigste indikasjonene for røntgen oversikt abdomen?

A X Tarmobstruksjon og tarmperforasjon
Rtg oversikt abdomen er første undersøkelse ved spørsmål om disse to tilstandende
(tarmobstruksjon og fri luft som følge av tarmperforasjon)

B Akutt appendicitt og akutt divertikulitt
Sees kun sjeldent med indirekte tegn på røntgen oversikt abdomen. Da er ultralyd (eventuelt CT)
mtp appendicitt og CT mtp divertikulitt mer sensitivt.

C Obstipasjon og fremmedlegemer
Obstipasjon er en klinisk diagnose. Fremmedlegemer er en indikasjon for røntgen oversikt
abdomen.

D Rumpert aortaaneurysme og aortadisseksjon
Utredes med CT hvis det er klinisk mistanke
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En stort sett tidligere frisk 56 år gammel kvinne oppsøker fastlege på grunn av nyoppståtte
måltidsutløste plager ( dyspepsi ) det siste halvåret.
Hvilke(t)  tiltak vil du som fastlege anbefale overfor pasienten?

A X Henvise pasienten til gastroskopi.
Pasienter i denne alder  med nyoppstått dyspepsi har oftere organisk sykdom og en liten andel
cancer i ventrikkel . Gastroskopi med diagnostikk / biopsering av ullcustilstander , annen
slimhinnepatologi  med eventuell biopsibasert  Helicobacter pylori diagnostikk er avgjørende for å
avklare situasjon og kunne gi  riktig behandling .

B Observere pasienten uten spesielle tiltak  - trøste pasienten med at dette er plager som ofte går
over av seg selv ved blant annet å unngå " ting " i kost som hun evt. av erfaring får plager av.
Ikke adekvat hådtering  av slike plager som nyoppstått i den alder skal medføre diagnostikk for å
avklare en evt . tilgrunneliggende årsak

C Gi pasienten behovsmessig behandling med et potent syresekresjonshemmende medikament
(PPI etc).
En slik behandling ville ofte ha god effekt på plagene  og kan derfor kamuflere / skjule en
underliggende alvorlig tilstand . Diagnostikk av eventuell alvorlig sykdom kan således bli betydelig
forsinket .

D Ta lab. status og us. på blod i avføring. Ved negativ lab.prøver og ingen påvisning av blod i
avføring,  observere tilstanden videre.
Nyoppstått dyspepsi i denne aldersgruppen avkrever en mere avklarende diagnostikk, i det de
fleste pasienter med slike debutsymptom ikke har anemi  og påvisbart blod i avføring som jo er
alarmfenomener og reflekterer ofte organisk  fremskreden sykdom .
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En mann i 80-årene blir innlagt i kirurgisk avdeling pga. melena. Han forteller at han har hatt blod
i avføringen i to dager. Som lege i mottakelsen ser du i journalen at han har en mekanisk aortaventil.
Selv husker han ikke hvilke sykdommer han har hatt, og heller ikke navnet på de medikamentene han
bruker.
Hva vil være den viktigste laboratorieverdien bortsett fra Hb?

A X INR
Helt nødvendig laboratorieverdi ved ed aller fleste blødningstilstander

B Trombocytter
Manglende trombocytter er sjelden problem i en slik situasjon

C Leucocytter
Unormale leucocyttverdier er sjelden problem i en slik situasjon

D MCV
Sjelden av verdi ved akutte blødningstilstander
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En 22 år gammel mann kommer på legevakten en ettermiddag pga. generell sykdomsfølelse og feber
med temperatur 38.5. Han er kvalm og har kastet opp en gang. Han forteller at han tre dager tidligere
ble utskrevet fra sykehuset etter operasjon for Crohns sykdom i tynntarm.
Hvordan behandler man best denne pasienten?

A Man skriver ut antibiotika, tar blodprøver og urinprøve for å sjekke om han har en infeksjon.
Det er ikke tilstrekkelig utredning og håndtering.

B Man auskulterer over lungene og tar av bandasjen og sjekker operasjonssåret mht. infeksjon i
såret. Man skriver ut antibiotika.
Det er ikke tilstrekkelig utredning og håndtering.

C X Man legger han inn på sykehuset.
Det er nødvendig for å gjøre komplett utredning og deretter sette i verk adekvate tiltak. Kanskje
trenger han en reoperasjon.

D Man skriver ut antibiotika og bestiller et rtg. thorax og UL abdomen til neste dag.
Det er ikke tilstrekkelig håndtering da pasientens symptomer kan tyde på anastomosesvikt.
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Du skal vurdere en 60 år gammel mann som de siste ukene har hatt ubehag i øvre del av abdomen.
Han har etter hvert blitt ikterisk og utviklet hudkløe. Ultralyd undersøkelse av lever og galleveier gir
mistanke om tumor i caput pankreatis. Dedikert CT thorax/abdomen/ bekken (med
pankreasprotokoll) viser tumor i caput pankreatis som lokalt kan være resektabel. Det er også en liten
lungemetastase og en metastase i hø.leverhalvdel som er bekreftet med MR av lever.

Blodprøver Hb CRP Bilirubin ALP ALAT PtINR Amylase
Normalomr-
åde

13.4-17.0g/
L

0-5mg/L 5-25µmol/L 35-105U/L 10-70U/L 0.9-1.2
(ratio)

25-120U/L

Målt hos
pasient

13.9 g/L <5 mg/L 300 µmol/L 1020 U/L 180 U/L 1.0 40 U/L
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  Hvilken behandling bør være første tiltak?

A Du foreslår radikaloperasjon(Whipples operasjon) av den påviste tumor.
Ved metaststaser pankreascancer er det ikke indikasjon for kirurgisk behandling av primærtumor
fordi dette verken påvirker livskvaliyet eller øker levetid.

B X Du henviser pasienten til ERCP med tanke på å få lagt avlastende stent.
Dette er korrekt svar. Avlastende stent i galleveiene vil ha god virkning på pasientens hudkløe og
vil samtidig gjøre pasienten i stand til å motta kjemoterapi når bilirubinverdiene er sunket til
omkring 50 mikromol/L

C Du henviser pasienteten til Kreftavdelingen med tanke på palliativ kjemoterapi.
Dette er ikke korrekt. Ved såpass høy bilirubin er det stor fare for at pasienten ikke vil  tolerere
kjemoterapi.

D Du forordner behandling med antihistaminer og planlegger kontroll etter en uke for å vurdere
effekten av denne behandlingen på hudkløe.
Antihistaminer kan være et nyttig supplement for å dempe hudkløe, men er ikke adekvat som
eneste tiltak hvis det er mulig å legge stent.
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Ved langvarig syresekresjonshemming virker ofte histamin H2-reseptorantagonister dårligere etter
hvert,  men dette skjer ikke med protonpumpehemmere. Du vet at syrehemming gir oppregulering av
histaminsyntese i ventrikkelslimhinnen.
Hvordan bruker du denne kunnskapen til å forklare at H2-reseptorantagonistene har tap av
effekt og protonpumpehemmerne ikke?

A Histamin i seg selv virker vagusstimulerende
Feil påstand, i hvert fall når det gjelder slimhinneprodusert histamin

B Protonpumpehemmere gir kraftigere syrehemming
Riktig nok i klinisk dosering, men er ikke den presise forklaringen som kan gis med bakgrunn i økt
mengde tilgjengelig histamin

C X Histamin H2-reseptorantagonistene virker kompetitivt med histamin
Korrekt svar og forklarer effekttapet med bakgrunn i økt mengde tilgjengelig histamin

D Histamin H2-reseptorantagonistene virker vagusstimulerende
Feil påstand
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En 55 år gammel mann har blitt operert for cancer coli. Fra tidligere har han vært frisk og uten fast
medikasjon. Ved preoperativ utredning var det ingen tegn til fjernmetastaser. Operasjonen og tiden
etterpå forløp uten komplikasjoner. Fire uker etter operasjonen møter han til kontroll ved kirurgisk
poliklinikk. Rapporten fra patologen som har undersøkt operasjonspreparatet viser: svulsten vokser inn
i muscularis propira og er fjernet med frie reseksjonskanter, det er undersøkt 15 lymfeknuter hvorav 1
med malign infiltrasjon.
Hvilken strategi skal velges for en slik pasient?

A Observasjon i vanlig kontrollopplegg
Nei, stadium III skal ha postoperativ kjemoterapi hvis det ikke er kontraindikasjoner. Den aktuelle
sykhistorien har ingen kontraindikasjoner.

B Postoperativ kombinasjon av stråler og kjemoterapi i 5 uker
Nei. Det er ikke indikasjon for å stråle mot dette operasjonsfeltet.

C X Postoperativ kjemoterapi i 6 mndr.
Ja, dette er standard regime for cancer coli i stadium III

D Postoperativ kjemoterapi i 6 uker
Nei, det er ikke noe slikt regime
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Kreftpasienter har ofte mange symptomer og funksjonsnivået blir gradvis redusert. Til tross for dette er
målet at pasientene skal få være mest mulig i eget hjem, noe som ofte forutsetter tilstedeværelse av
pårørende.
Hvilke rettigheter har pårørende i denne situasjonen?

A X Pårørende har mulighet for pleiepenger i 60 dager.
En rettighet man har via NAV-systemet.

B Pårørende kan ta ut omsorgslønn i 60 dager.
Feil

C Pårørende kan sykemeldes på egen diagnose for 60 dager.
Feil

D Ingen rettigheter.
Feil
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Du er fastlege for en 70 år gammel mann som du har behandlet med penicillin i 7 dager på mistanke
om bronkitt. Han kommer til kontroll etter 2 uker og er ikke blitt noe bedre. Hans symptomer er hoste
og dyspnoe. Ved perkusjon av lunge finner du dempning og ved auskultasjon knatrelyder venstre side.
Han røykte til han var 50 år, men etter dette kuttet ut både røyk og alkohol, og trent regelmessig.
Hva gjør du?

A Mistenker atypiske bakterier som mycoplasma som responderer dårligere på penicillin. Gir ny
antibiotika i form av erytromycin i 10 dager.
Som C.

B X Henviser røntgen thorax
Tidligere røyker og må utelukke underliggende cancer pulm. Rtg thorax er første ledd i utredning.

C Tar utvidede blodprøver
Vil neppe gi noe vesentlig informasjon ved mistanke om underliggende cancer pulm. Forsinker
diagnostikken

D Gir ytterligere 10 dager penicillin da sannsynlig pneumoni som trenger lengre behandlingstid
Ingen opplysninger om feber eller misfarget expectorat som er vanlig ved pneumoni
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En 49 år gammel kvinne har nylig avsluttet strålebehandling for brystkreft. Hun kommer til deg med et
erytematøst, lett sviende utslett i øvre del av mammae på samme side hun er bestrålt. Ved
undersøkelse finner du et 1,5cm stort område med hudavskalling. Hun er redd det er tilbakefall av
kreft.
Hva forteller du henne?

A Tilbakefall kan ikke utelukkes og du vil straks henvise henne til kreftavdelingen
Dette er typisk strålereaksjon etter brystkreftbestråling. Kan håndteres av pasienten selv.

B Hun har en hudinfeksjon som må behandles med antibiotika
Typisk akutt strålereaksjon. Infeksjon i disse områdene mindre vanlige. Ingen opplysninger om
puss, markant rubor eller feber.

C X Hun har en akutt strålereaksjon som kan behandles med saltvannskompresser og fuktighetskrem
Typisk akutt strålereaksjon i hud som behandles med nevnte midler

D Det er en allergisk reaksjon og du foreskriver antihistaminer og kortisonholdig salve
Allergisk reaksjon i dette tilfelle uvanlig. Anamnese og funn taler for akutt strålereaksjon.
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Du har legevakt og det innkommer en 56 år gammel mann som får kjemoterapi for tykktarmskreft med
spredning. Han har feber 38,5 målt rektalt. Han er i god form. De siste par dager merket litt ubehag fra
svelget, men ingen hoste eller expectorat. Det er lett rubor i fauces, men intet belegg på tonsiller. Ved
undersøkelse av abdomen synes lever forstørret. CRP hurtigtest viser verdi 40(<5).
Hva er dine vurderinger?

A Mistenker bakteriell pharyngitt. Foreskriver antibiotika i form av penicillin
Dette vil ikke være adekvat behandling ved nøytropen feber

B Mistenker mononucleose. Tar utvidede blodprøver og setter pasienten opp til kontroll om 3 dager
for svar.
Mindre sannsynlig utfra alder og anamnese

C X Henvises lokalsykehuset som øyeblikkelig hjelp for videre utredning
Må utelukke nøytropen feber. Dersom det er tilfelle innlegges han som øyeblikkelig hjelp.

D Sannsynlig halsbetennelse av viral årsak. Anbefaler paracetamol og rikelig drikke. Ny kontakt ved
forverring
Må utelukke nøytropen feber da han får kjemoterapi
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Stråleterapi er en viktig behandlingsmodalitet ved mange kreftsykdommer.
Hva er den viktigste effekt av stråleterapi på cellenivå?

A Skade på mitokondrier
B Skade av promotorregion i DNA
C Skade av cellemembranen
D X Brudd i DNA tråd, direkte eller via frie radikaler
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Kvinne 64 år oppsøker deg på fastlegekontoret fordi hun siste 3 måneder har følt seg litt slapp og stiv i
koppen og hun forteller at hun svetter mye nattestid. Hun har kjent reumatoid artritt. Hun forteller at
hun har kjent en kul på halsen. Den har ikke vokst siden hun oppdaget den til nå. Hun har ikke hatt
feber. Du undersøker henne og palperer en uøm lymfeknute på 2x2 cm på venstre collum. Ellers
normale funn.
Blodprøver på legekontoret:
SR 69(1-28mm/t) , CRP 55 (<5 mg/L) ,Hgb 10.5 (11.7-15.3 g/dl) , Hvite 12,8 (3.7-10.0 10*9/L),
nøytofile 9,8 (1.8-7.0 10*9/L), trombocytter 270 (145-390 10*9/L).
Hva gjør du videre som fastlege?

A Sier til henne at hun mest sannsynlig har hatt en infeksjon som er i bedring og ber henne ta
kontakt hvis plagene skulle bli verre.

B X Henviser henne til lokal hematolog eller onkolog for utredning av mistenkt lymfomsykdom.
Svar B er riktig.
Hun fyller kriteriene for berettiget mistanke om lymfekreft (Pakkeforløp for lymfekreft) pga
forstørret lymfeknute 2 cm og tilleggs symptomer som nattesvette og skal henvises lokal
hematolog eller onkolog iflg pakkeforløpet for maligne lymfomer.  Pasienter med reumatoid artritt
har økt risiko for å utvikle lymfomsykdom.

C Henviser henne til reumatolog
D Gir henne en antibiotikakur og ber henne ta kontakt hvis hun ikke blir bedre
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Mann 50 år oppsøker deg på fastlegekontoret fordi han siste 3-4 måneder har følt seg så sliten og
uopplagt, vil helst sitte i sofaen, lite tiltakslyst. Orker ikke de daglige turene med hunden. Alt føles
veldig tungt sier han. Du vet at han for ca 20 år siden ble behandlet for et aggressivt Non Hodgkin
lymfom og fikk relativt intensiv kjemoterapi. Han kom seg relativt raskt etter behandlingen og har vært i
full jobb inntil nylig. Ellers har han vært stort sett frisk. Ved klinisk undersøkelse kan du ikke finne noe
sikkert galt annet enn at han er betydelig overvektig, vekt 120 kg og har et blodtrykk i grenseområdet.
Ingen forstørrede lymfeknuter å palpere
SR 10 (1-19 mm/t), CRP8 (<5 mg/l), Hgb 15.5 (13.4-17 g/dl), Hvite 7,8 (3.7-10.00 10**/L) ,nøytrofile
4,8 (1.8-7.0 10**/L), trombocytter 270 (145-390).
Hva tror du dette er og hva gjør du videre som fastlege?

A Oppfatter han til å ha fatigue og/eller være deprimert og setter han på antidepressiva.
B X Henviser han til kardiolog for vurdering av hjertesvikt som mulig seneffekt etter kreftbehandling.

Svar B er riktig. Ved behandling av aggressive lymfomer er doxorubicin ett sentralt medikament
og dette kan gi myocardskade og utvikling av hjertesvikt på sikt. Andre kardiale risikofaktorer vil
kunne forsterke/øke risikoen og utredning med tanke på dette er viktig for å kunne sette inn tiltak.
Fatigue er sjeldnere med så langt fritt intervall og uansett må somatiske årsaksforhold avklares
først .

C Henviser han psykolog for å se om det dreier seg om ubearbeidede følelser etter kreftdiagnose
og gjennomgått kreftbehandling.

D Anbefaler han sterkt og slanke seg og begynne med fysisk aktivitet.
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Tidligere frisk kvinne på 55 år ringer legevakten på natten  fordi hun har våknet med forferdelige
smerter i øvre del av buken.  Hun er urolig, og  finner ingen stilling som gir lindring.  Hun legges inn kl
04.00, og turnuskandidaten må planlegge videre undersøkelser.
 Hvordan skal pasienten utredes?

A X Du bestiller  ultralyd abdomen innen 6 timer  og tar blodprøver.  Du spør om pasienten har
gallestein. Hun får smertebehandling  og observeres til neste dag.
Ja når man har en diagnose må man behandle smertene.

B Det taes blodprøver og EKG som utelukker at hun har hjerteinfarkt. Alle laboratorieprøver er
normale Hun får smertestillende og observeres til neste dag.
Nei vi må ha en bedre diagnostikk på natten enn det.

C Hun er urolig og har store smerter så du bestiller CT abdomen for å avklare om hun har gallestein
Nei ultralyd er en bedre us når man mistenker galleblærekonkrementer.

D Du vurderer om pasienten har ulcussykdom,  så du bestiller akutt gastroskopi.
Nei, det er ingen grunn til å avklare en reflukslidelse om natta.
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