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Mann 33 år kommer på ditt fastlegekontor. Han ønsker sjukmelding. Under samtalen kommer det frem
at han er enslig, bor i egen leilighet, jobber som lastebilsjåfør og at han har vært tiltagende plaget med
stress og dårlig søvn siste halve året. Han setter sine plager i sammenheng med at han for ca 10
måneder siden var innblandet i en bilulykke der han og en medpassasjer ble alvorlig skadet, fikk selv
hjernerystelse og lårbeinsbrudd. Plages med at han ser ulykken for seg. Erkjenner at det siste tiden
har blitt for mye alkohol, sier han drikker om kveldene for å få sove.
Hvilke diagnose er mest sannsynlig?

A Primær søvnlidelse
Ut i fra anamnesen fremstår søvnproblemene som sekundære til en angstlidelse.

B X Posttraumatisk stresslidelse (PTSD)
Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) synes å være den mest sannsynlige diagnosen.

C Alkoholmisbruk/alkoholavhengighet
Pasienten erkjenner et for stort alkoholkonsum, men det synes å være sekundært til
angstlidelsen/søvnvansker.

D  Senskader etter hodetraume 
Symptomene gjør denne diagnosen mindre sannsynlig. Senskader etter hodetraumer gir oftest
hodepine, konsentrasjonsvansker, og lett trettbarhet.
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En 23 år gammel mann er bragt til deg som travel legevaktslege av politiet. Han "sjanglet" rundt i byen
og kan ikke redegjøre for hvem han er, tid og sted eller hvor han bor. Han har slått etter folk og skal
også ha sparket etter en politimann. Politiet har gjort en promillekontroll som viser 0,00 og de mener
han ikke virker somatisk syk. Politiet lurer på om de skal kjøre ham rett på psykiatrisk akuttmottak.
Hva bør du gjøre i denne situasjonen?

A Be politiet kjøre ham til medisinsk akuttmottak da dette sannsynligvis er et delir.
Nei, det er ikke åpenbart et delir selv om det er en åpenbar diffdiagnose. Du må begynne med å
undersøke ham.

B Ta utvidet blodprøve før politiet setter ham i arresten, be politiet ta kontakt hvis han ikke er bedre i
morgen.
Nei, du MÅ undersøke mannen. Arresten er ikke noe selvsagt sted.

C Skrive innleggelsesskriv for tvungen observasjon og sender med politiet til psykiatrisk
akuttmottak.
Nei, du må i det minste undersøke pasienten og utelukke differensialdiagnoser, jfr også hva som
er riktig svar.

D X Be politiet vente til du får gjort en skikkelig klinisk undersøkelse av ham.
Du må undersøke mannne - det er derfor de tar ham med til lege. Det er flere somatisk ediff
diagnoser du må avklare ganske kjapt. Greit å be politiet vente siden han er utagerende.
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En 31 år gammel kvinne oppsøker fastlegen med smerter i muskulatur og virker sliten.  Hun trener
styrke og kondisjon minst 5 dager i uka, og får dårlig samvittighet dersom hun ikke makter å
gjennomføre treningen.  Hun lever regelmessig og spiser sunt, er forsiktig med fett og karbohydrater.
Forteller at hun av og til kaster opp når hun ynes hun har spist for mye, spesielt søtsaker. Angir ingen
depressive symptomer. Bruker p-piller, har fortsatt blødninger, men sparsomme. Ved undersøkelsen er
det normal organstatus, men hun er mager. Vekt tilsvarende BMI 19,5.
Hva er den mest sannsynlige diagnosen?

A Anorexia nervosa
Hun har BMI over 17,5

B Bulimia Nervosa
Det er ingen opplysninger om objektiv overspising, bare oppkast når hun synes hun har spsit for
mye

C Uspesifisert spiseforstyrrelse
Tilstanden kan best forklares som atypisk anoreksi, uspesifisert spsieforstyrrelse har færre av de
typiske anorektiske symptomene.

D X Atypisk Anorexia nervosa
Klart anorektisk mønster med overtrening og restriktivitet, men over vektgrensa for Anorexia
nervosa
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Har psykofarmaka noe plass i behandling av spiseforstyrrelser?

A Psykofarmaka som har vektøkning som bivirkning kan redusere undervekt ved anorexia
nervosa men skal aldri gis som eneste behandling
Dette er feil indikasjon, antipsykotika kan redusere angst, mnen den vektøkende bivirkningen skal
ikke benyttes.

B X Både antidepressiva og antipsykotika kan ha god effekt på symptomer ved spiseforstyrrelse men
skal aldri gis som eneste behandling

C Medikamenter har ingen plass i behandlingen av spiseforstyrrelser
Medikameter kan være god tilleggsbehandling ved spiseforstyrresler, men rettet mot komorbiditet

D Antipsykotisk medisin kan ha effekt på kroppsvrangforestillinger men skal aldri gis som eneste
behandling
Kroppsbildeforstyrrelsen er ikke en vrangforestilling som har effekt av antipsykotika
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Hva menes vanligvis med somatisering?

A Somatiske symptomer som overdrives for å oppnå sekundærgevinster
En mulig årsak men ikke dekkende svar, forekommer dessuten også ved kjent somatisk sykdom

B Frykt for at man har en alvorlig somatisk sykdom selv om gjentatte undersøkelser ikke påviser
tegn til sykdom
Dette er helseangst/ hypokondri

C Somatiske symptomer som skyldes ubevisste reaksjoner på mellomenneskelige konflikter
En av antatte årsaker til somatisering men dekker ikke hele begrepet

D X Somatiske symptomer hvor somatiske forklaringer ikke kan påvises eller ikke står i forhold til
plagene
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Pasienten er en 25 år gammel kvinne som kommer til fastlegen og ber om hjelp.  Det kommer fram at
hun ble utsatt for omsorgssvikt og seksuelle overgrep i oppveksten, uten at hun vil utdype dette
nærmere.  Hun beskriver at hun ofte skader seg selv og har kontinuerlige tanker om å  ta livet sitt. Hun
har tatt flere overdoser med medisiner i suicidal hensikt den siste måneden.  Hun har kommet i store
økonomiske problemer på grunn av impulskjøp.  Hun beskriver hyppig festing der hun blir med ukjente
menn hjem, der hun også har pådratt seg kjønnsykdommer, samt blitt utsatt for voldtekt. Hun har også
ofte raserianfall, spesielt når hun blir kritisert.  De forholdene hun har hatt, har vært intense, men
kortvarige, selv om hun har gjort desperate forsøk på ikke å bli forlatt.  Hun tør ikke å være alene, da
hun er redd for å føle seg tom og får lyst til å ta livet sitt.  Det kommer fram at hun ikke har fått
behandling tidligere.
Hvilket av de nedenforstående tiltak er mest riktig på det nåværende tildspunkt?

A X Henvisning til dialektisk atferdsterapi
Da det er suicidal atferd som dominerer det kliniske bildet, vil dialektisk atferdsterapi være et godt
behandlingsalternativ for å redusere suicidal atferd.

B EMDR (Eye movement desensitization and reprocessing)
EMDR kan være aktuelt når det kommer fram at pasienten er plaget av påtrengende minner av
tidligere overgrep, men slike opplysninger foreligger ikke nå.

C Antidepressiv medikasjon
Behandling med antidepressiva er ikke aktuelt ufra de foreliggende opplysningene.  Det kommer
ikke fram andre tegn til depresjon enn suicidalitet.  I tillegg viser foreliggende forskning at
antidepressiva har liten effekt på depressive symptomer ved emosjonelt ustabil
personlighetsforstyrrelse

D Oppfølgning av psykiatrisk sykepleier i kommunen
Dette er absolutt et viktig tiltak, men ikke det mest aktuelle akkurat nå.  Man må først forsøke å
koble inn spesialisthelsetjenesten.
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En mann på 59 år har hatt diffuse smerter i mage, rygg og hode i 2 år uten at man finner somatisk
årsak. Han hadde magesår for to år siden som ble vellykket behandlet. Han har lette depressive
symptomer og mistrives på jobb. Han mener at smertene betyr at han er fysisk utslitt slik at han ikke
kan jobbe og trenger uføretrygd.
Hvilken terapeutisk tilnærming bør han møtes med?

A Vær tydelig og klar slik at pasienten kan bli overbevist om at smertene ikke har somatisk årsak
B X Legg vekt på forståelige og normale sider ved pasientens reaksjon og motiver ham til psykoterapi
C Avtal med pasienten hvilken utredning som skal gjøre for at han vil akseptere at det ikke

foreligger somatisk årsak
D I mangel av dokumentert effektiv psykoterapi anbefales en støttende og optimistisk holdning
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Mann, 24 år, medisinerstudent, kommer til deg på legekontoret. Han forteller at han siste tre uker har
hatt fire forferdelige anfall med svimmelhet, vondt i brystet, hjertebank, svette og kvalme. Det verste
anfallet varte ca 30 min. I frykt for anfallene har han stort sett holdt seg hjemme etter studiedagen,
holdt seg unna fysisk aktivitet. Han er for tiden midt i eksamensperiode. Begge hans bestefedre døde
av hjerteinfarkt i alderspennet 55-65 år, ellers ingen spesielle sykdommer i slekten.
Hva er mest sannsynlig diagnose?

A Vasovagal respons (blodtrykksfall)
Blodtrykksfall kan gi rask puls, svimmelhet og svette, men sjelden brystsmerter. Hyppige anfall i
stressperiode taler for panikklidelse fremfor vasovagal respons (blodtrykksfall).

B Supraventrikulær tachykardi
Supraventrikulær tachykardi gir rask puls og kan også gi lavt BT (svimmelhet, svette), men
sjelden opplevelse av brystsmerter. Hyppige anfall i stressperiode taler for panikklidelse fremfor
supraventrikulær tachykardi.

C X Panikklidelse
Symptomene og historien passer godt med panikklidelse.

D Angina pectoris
Pasientens alder og historien med flere anfall med omfattende symptomer (ikke
anstrengelsesutløst) gjør angina pectoris lite sansynlig.
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En 24 år gammel kvinnelig butikkmedarbeider med kjent schizofreni og flere tidligere innleggelser har i
følge samboeren fått begynnende tegn til psykose de siste ukene. Hun har fungert bra på jobb og sier
selv hun nå har seponert antipsykotika fordi hun planlegger å bli gravid. Hun har samboer, begge har
stabil inntekt og ikke kjent rusproblematikk.
Hvilket råd bør du gi til kvinnen?

A X Hun bør starte opp igjen med antipsykotisk medisin og få henvisning til psykiater for rådgivning.
Psykotisk gravid er verre enn evt skadevirkninger av antipsykotika. Hun er jo allerede verre uten
medisin. Men kvinner på antipsykotika som ønsker å bli gravid bør få råd av psykiater.

B Hun kan fortsette uten medisiner men settes opp til ukentlige kontroller for å se at hun ikke blir
dårligere.
Det er en dårlig ide, hun er jo allerede dårliger eog verre kan hun bli. Hva skal du gjøre hvis hun
plutselig er langt uto svangerskapet og blir veldig psykotisk?

C Hun bør skifte over til en stemningsstabiliserende medisin
Nei, flere av stemningsstanilisatorene er terratogene så det er i alle fall ikke riktig.

D Hun bør starte med medisinen igjen og ikke planlegge å bli gravid før hun ser at hun kan være
uten medisn uten å bli psykotisk.
Nei, antipsykotika er ingen absolutt kontraindikasjon mot graviditet.
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Hvordan behandles depresjon når det samtidig foreligger somatiseringssymptomer?

A Trenger innsiktsorientert psykoterapi pga samtidig personlighetsforstyrrelse
B Somatiseringslidelse må behandles først
C Må unngå antidepressive medikamenter som har bivirkninger som ligner

somatiseringssymptomene
D X Behandles som annen depresjon
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Bipolare lidelser behandles som regel med stemningsstabiliserende legemidler. Hvilke gir ofte kutane
bivirkninger?

A Valproat, karbamazepin og litium
B X Karbamazepin, litium og lamotrigin
C Karbamazepin, lamotrigin og valproat
D Litium, valproat og lamotrigin
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Legemidlene olanzapin, haloperidol, valproat og quetiapin brukes alle ved psykiske sykdommer, men
de har noe forskjellige indikasjoner og forskjellig bivirkningsprofil.
Hvilket av disse midlene gir oftest ekstrapyramidale bivirkninger?

A Quetiapin
B Olanzapin
C Valproat
D X Haloperidol
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Hva er riktig om somatiseringslidelse og kjønnsforskjell?

A Det er ingen kjønnsforskjell
B Somatiseringslidelse er vanligere hos menn
C X Somatiseringslidelse er vanligere hos kvinner
D Det varierer mellom forskjellige kulturer
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En kvinne oppsøker deg som fastlege fordi hun er bekymret pga endret atferd for hennes mann. Hun
forteller at mannens far har bipolar lidelse og at en av søsknene tok suicid for mange år siden. Hun
forteller videre at mannen er mere aktiv enn vanlig, sover mindre og hører mindre på henne. Han går
på jobb.  Hun tror det går bra men hun er redd for at naboer og kjente skal synes at mannen oppfører
seg rart. Hun har tatt det opp med mannen som har avvist at det er noe problemer og sier han har det
utmerket og ikke trenger noen hjelp.
Hvilket svar vil du gi til kvinnen?

A Starte antidepressiv medisin pga stor fare for depresjon og suicidalitet etter mani
B Tilby at man ordner time ved Akutt ambulant team fra nærmeste DPS
C X Tilby at mannen får time for undersøkelse og vurdere henvisning til utredning
D Anbefale innleggelse i psykiatrisk sykehus for å hindre utvikling av mani
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En kvinne på 55 år kommer til time hos fastlegen i november fordi hun føler seg sliten, er mindre
interessert i sosial kontakt enn ellers, sover mye, synes det er vanskelig å konsentrere seg om det
andre sier, har lite tiltak og går opp i vekt. Sier etter hvert også at ektefellen ikke er fornøyd med
samlivet. Hun har hatt det slik i flere perioder tidligere og får skyldfølelse og dårlig selvtillit av å ha det
slik.
Hvilket tiltak vil mest sannsynlig være til hjelp for henne?

A X Lysbehandling med 10000 lux 30 minutter hver morgen
B Antidepressiv medikasjon med noradrenerg og dopaminerg effekt
C Somatisk utredning for stoffskifte, vitaminstatus og jernmangel
D Økt fysisk aktivitet med intervalltrening og kognitiv terapi
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Du bes om legevaktstilsyn hos en 56 år gammel mann. Det er hans søster som har ringt, hun dro hjem
til han da han ikke tok telefonen. Hun forteller at han for mange år siden var alkoholavhengig, og at
hun de siste måneder har vært bekymret for at han har fått tilbakefall. Han ligger til sengs når du
kommer, det er avføring i senga og oppkast på gulvet. Det ligger tomme spritflasker på gulvet, bortsett
fra noen flasker som er fylt med urin. Han er veldig svett, sier han er kvalm og det er tydelig at han
skjelver og har det trasig. Han har ingen kjent sykdom fra før.
Hvilken tilstand er mest sannsynlig?

A Alkoholintoksikasjon
Ikke beskrevet noen spesifikke symptomer hverken psykisk eller motorisk. Sengeleie (kan ikke
stå?), oppkast og manglende kontroll over vannlating og avføring kunne skyldes intoksikasjon,
men kraftig abstinens er mer sannsynlig.

B X Alkoholabstinens
Abstinenser kan bli verre ved langtkommen alkoholavhengighet, og så ille som beskrevet over
her.

C Alkoholisk delir
Ikke beskrevet forvirring eller hallusinose

D Gastroenteritt.
Litt sløvt å avfeie det som gastroenteritt, må i alle fall spørre pasienten.
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En 19 år gammel jente kommer sammen med sin far på fastlegekontoret. Hun forteller at hun siste året
har blitt tiltagende redd for fugler, egentlig aldri likt dem, men etter at en fugl kom inn i huset deres, noe
hun opplevde som skremmende, har frykten blitt så sterk at det er vanskelig å gå ut, tenker hele tiden
på at fuglene kan angripe henne. Hun går på siste året på videregående, er ellers frisk, gode
karakterer, planlegger å studere psykologi til høsten.
Hva er mest sannsynlig den primære diagnosen?

A Posttraumatisk stresslidelse (PTSD)
Pasienten har tydeligvis hatt en skremmende opplevelse, men traume er ikke alvorlig nok til at det
tilfredsstiller kravet til diagnosen PTSD. Det fremkommer heller ikke typiske symptomer på PTSD,
gjenopplevelser og mareritt.

B Agorafobi
Pasienten har tendens til Agorafobi (frykt for å forlate trygge omgivelser), men den primære
diagnosen her er mest sannsynlig Enkle fobier (fuglefobi)

C Psykose (vrangforestillinger)
En psykosetilstand vil som oftest påvirke hennes generelle funksjon mer. Personer med
angsttilstander kan ofte ha urealistiske tanker knyttet til sin frykt.

D X Enkle fobier
Kasuset beskriver en klassisk fuglefobi (Enkel forbi).
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En 20 år gammel mann kommer sammen med sin mor til deg som fastlege. Hun er bekymret for
drikkingen hans. Han drikker hver helg og alt for ofte også i ukedagene, flere ganger har han havnet i
fyllearresten. Selv forteller han at han en typisk drikkedag kan innta 10 halvlitere øl og noen drinker
eller 1 – 2 flasker vin. Han blir ikke særlig full av dette lengre, og han kan bli skikkelig dårlig når han
går tom for alkohol – svetter og blir skjelven og irritert. Han har sluttet på skolen og er ikke i jobb. Er
lite sammen med venner, av og til sammen med noen som også ruser seg.  Har sluttet med fotball
som før var «alt» for han.
Hva kan være aktuelle kriterier for avhengighet (ihht diagnosekriterier) her?

A Bekymring hos familie og arrestasjoner.
Både bekymring hos familien og arrestasjoner gir grunn til å snakke med han om hans forhold til
alkohol, men brukes ikke til å vurdere om han fyller diagnosekriteriene.

B Mengde inntatt rusmiddel.
Mengde rus er ikke et diagnosekriterium.

C X Tåler mer alkohol enn før og blir dårlig når han går tom.
Kriterier for avhengighet er blant annet toleranseutvikling og utvikling av fysiologisk abstinens. Her
beskrives også at han har sluttet med fotball og er mindre sammen med venner - som gir
mistanke om at han er mer likegyldig til det som før var viktig for han, kanskje fordi han prioriterer
rus. Dette må vi snakke mer med han om.

D Er sammen med andre som ruser seg og har sluttet på skolen.
Begge deler er bekymringsfullt, men ikke kriterier for diagnose.
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Suicidraten varierer noe med tid på året.
Når er suicidraten høyest på den nordlige halvkule?

A januar, februar og mars
B oktober, november og desember
C X April, mai og juni
D juli, august og september

00001574d4268da7e8

20
Før man vurderer om en pasient har en spesifikk personlighetsforstyrrelse, må man vurdere om de
generelle kriteriene foreligger.  
Hvilke faktorer omfattes av de generelle kriteriene for personlighetsforstyrrelse?

A De generelle kriteriene omfatter tydelige avvikende atferdsmønstre som vanligvis omfatter flere
funksjonsområder som følelser, oppmerksomhet, impulskontroll, måter å oppfatte og tenke på og
måter å forholde seg til andre på.
Her beskrives bare et av de seks kriteriene

B De generelle kriteriene omfatter tydelig avvikende atferdsmønstre som alltid debuterer i løpet av
barne- eller ungdomstid og fortsetter i voksen alder og som fører til betydelig personlig lidelse,
som ofte først kan bli tydelig sent i forløpet.
Her beskrives det kun to generelle kriterier

C De generelle kriteriene omfatter tydelig avvikende atferdsmønstre som er vedvarende og
langvarige og som ikke begrenses til episoder med psykisk lidelse, og som er klart maladaptive i
forhold til et bredt spekter av personlige og sosiale situasjoner.
Her beskrives det bare to av de generelle kriteriene.

D X De generelle kriteriene omfatter tydelige avvikende atferdsmønstre som er vedvarende,
omfattende, debuterer tidlig, medfører betydelig personlig lidelse og som er forbundet med
funksjonssvikt.
Her beskrives alle seks av de generelle kriteriene for personlighetsforstyrrelse
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Du er fastlege for en 63 år gammel kvinne som i dag har vært til konsultasjon hos deg for å kontrollere
blodtrykket sitt. Idet hun skal til å gå, viser hun deg en hudforandring på magen som hun er bekymret
for. Hun kan ikke angi hvor lenge den har vært der, men hun syns at den klør litt. Du tar en kikk, og en
hudforandring som vist på bildet under.
Hva er mest sannsynlig diagnose?
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A Basalcellecarcinom
Har som regle en vollformet kant med skinnende overflate (nodulære). Superficielle BCC kan til
forveksling ligne en eksemflekk. BCC er sjelden pigmenterte.

B Aktinsk keratose
Disse er som regel flassende, eventuelt erythematøse og hyperkeratotiske. Vanligvis ikke
pigmenterte.

C Benign melanocytt nevus
Har ikke gullige, fete skorper på overflaten som dette

D X Seborroisk keratose
Dette er riktig diagnose. Lesjonen er avgrenset, brun på farge, og har  fet skjelling på overflaten.
Det er en av de mest vanlig forekommende benigne lesjoner hos middelaldrene/eldre mennesker.
Diagnosen er klinisk.
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Du har legevakt og får besøk av et foreldrepar med en gutt på 2 år. Gutten vil ikke spise. I munnen, i
håndflater og fotsåler ser du vesikler med omgivende erytem. Han er ellers i relativt fin form.
Hva er mest sannsynlig diagnose?

A Eczema herpeticum
Oppstår i annet utslett, som eksisterende atopisk dermatitt,  og gir mer affeksjon av
allmenntilstanden

B X Hånd-, fot- og munnsykdom
Ja, gir smertefulle vesikler i munnen samt acrale vesikler med erythem

C Primærinfeksjon herpes simplex
Gir ikke acralt utslett symmetrisk

D Varicella
Gir mer generalisert og kløende utslett
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47 år gammel kvinne oppsøker deg i almenpraksis. Hun har de siste 3 årene vært plaget med et rødt
utslett i ansiktet. Hun forklarer at utslettet er konstant med varierende grad av rødhet, gjerne verre om
sommeren, og med tidvise innslag av kviseliknende forandringer. Hun opplyser at hun har forsøkt
kortisonkremen, Locoid (gruppe II steroid), som du foreskrev sist, men den virket kun første dager og
hun ble verre av sitt utslett etter kuren. Nevner på tampen av konsultasjonen at hun tror hun har fått
pollenallergi da hun i flere uker har vært rød på høyre øye.
Du undersøker pasienten og ser moderat erythem lokalisert på kinn, hake og nese. Spredte
erythematøse papler og pustler på kinn, og noen telangektasier på nese, men ingen comedoner.
Øyne: Lett grad av konjunktivalt erythem høyre øye. 
Hvilken diagnose er mest sannsynlig?

A Acne vulgaris
Acne vulgaris mer vanlig yngre aldersgruppe, mangler bakgrunnserythemet, sesongvariasjon
med bedring sommerstid, forventer funn av comedomer

B Perioral dermatitt
Perioral dermatitt har ingen øyeaffeksjon, lokaliseres typisk periorificielt. Aktuell
differensialdiagnose, men mer vanlig hos yngre kvinner. Rosacea mest sannsynlig diagnose i
dette tilfellet.

C Seborreisk dermatitt
Seborreisk dermatitt lokaliseres typisk i hodebunn, panne, øyebryn, nasolabialt. Har gjerne effekt
av kortison, ingen unilateral øyeaffeksjon

D X Rosacea
Riktig svar. Tilstanden er hyppig forekommende hos voksne kvinner, karakteriseres av erythem,
pustler, telangektasier, men fravær comedomer. Ingen bedring i sommersesong, trigges ofte av
sol og kortison. Flere av rosacea pasientene har øyeaffeksjon som kan være unilateral
:(differensialdiagnose:  allergisk rhinoconjunctivitt hvor man vil forvente bilateral affeksjon
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Du jobber som fastlege. En kvinne på 20 år har hatt gjentatte episoder med utslett genitalt. Kan klø i
starten og blir etter hvert smertefullt med varighet noen dager. Hun har sett små overfladiske sår. Er nå
symptomfri, og det er ca en måned siden sist utbrudd. Hun tror selv det er herpes. Ellers er hun frisk,
og har ikke hatt symptomer på andre kjønnssykdommer.
Hva bør gjøres for å komme nærmere en diagnose?

A Ta soppdyrkning og PCR for Herpes Simplex virus
Hun er nå symptomfri, og disse analysene vil med stor sannsynlighet være bortkastede

B X Be henne komme tilbake ved utbrudd for å ta PCR for Herpes Simplex virus
Ja, dette er eneste metode å si sikkert om hun har recideiverende utbrudd av HSV, og om det er
korrelasjon mellom plager og agens

C Ta serologi for Herpes Simplex virus
Dette har begrenset sensitivitet/spesifisitet, og gjøres ikke i praksis ved problemstillinger som
dette.

D Ta cytologi fra cervix for å se om viruset har gitt celleforandringer
Celleforandringer kyldes HPV, ikke HSV, og hennes plager gir ikke grunn til å ta cytologi (under
25)

00001574d4268da7e8
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En tidligere stort sett frisk mann på 35 år oppsøker sin fastlege i Trondheim og er fortvilet grunnet akutt
forverring av psoriasis vulgaris. Han har hatt hudsykdommen siden barneårene. Symptomene har så
langt vært milde og han har holdt plagene greit under kontroll med ulike typer topikale steroider som
han har fått utskrevet av sin fastlege. Nå har han hatt en stressende periode på jobben, har sovet
dårlig flere netter og hudsymptomene har økt på. Han virker frustrert og gir klart uttrykk for at han
opplever at kortisonkremene ikke virker lenger. Ved klinisk undersøkelse av huden har han klassiske
psoriasis-elementer på strekkesidene av ekstremitetene, i hodebunn og på trunkus. Du ser ingen
pustler. Pittingforandringer av negler. Ingen artritt. PASI-score 8.
Hvilket behandlingstiltak er det mest riktig å iverksette nå?

A Ny resept på kortisonkrem og samtidig oppstart med methotrexat per os.
Methotrexate-behandling er trinn 3 i behandlingstrappen, skal initieres i spesialisthelsetjenesten
og helst etter at lysbehandling er forsøkt uten tilstrekkelig effekt.

B Ny resept på topikalt kombipreparat vitamin D-analog/steroid
Dette svaret er ikke mest riktig i hos denne pasienten, siden kombinasjonspreparatet vitD/steroid
egner seg best som vedlikeholdsbehandling ved stabil sykdom

C X Ny resept på kortisonkrem og henvisning til vurdering oppstart lysbehandling
Riktigst svar. Både anamnese og funn indikerer at pasienten trenger tilleggsbehandling og bør
henvises til spesialisthelsetjenesten. Lysbehandling i tillegg til topikal behandling er andre trinn på
behandlingstrappen og den behandlingen tilbys av spesialisthelsetjenesten.

D Ny resept på kortisonkrem og samtidig resept på kortison per os.
Dette svaret er direkte galt siden systemiske steroider ikke brukes i behandling av psoriasis
vulgaris. Pasientene opplever ofte en bedring, men får rebound-effekt ved nedtrapping som gjør
seponering krevende.
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Hva er den viktigste behandlingen av venøse leggsår?

A Hyppig curettering av fibrin i såret
Viktig med curretering, men ved venøse sår er kompresjon viktigst av alt

B X Kompresjonsbehandling
Dette er viktigst fordi man da behandler årsaken til såret

C Hyppige antibiotikakurer
Nei, antibiotika gis bare ved god indikasjon. Vi må forsøke å redusere bruken av systemisk
antibiotika ved venøse leggesår.

D Gode kompresser som absorberer mye væske
Dette er riktig ved kraftig væskende sår, men generelt ved venøse sår er kompresjon viktigst
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En 9 mnd gammel jente blir av sine foreldre tatt med til deg som fastlege. De er bekymrede for en rød
kul lokalisert baktil venstre skulder. Lesjonen var ikke tilstede ved fødsel, men dukket opp ved 5-6
ukers alder. Den vokste gradvis første månedene, men har kanskje blitt litt flatere de siste ukene. Den
er rød/lilla og buker utover noe. Mor har ikke lagt merke til at jenta er plaget av hudforandringen. Jenta
ble født i uke 38 med fødselsvekt 2900 gram. Spiser og drikker godt, og følger normal utvikling.
Du undersøker hudforandringen og finner en 2 cm rund, velavgrenset og bløt tumor med dyp rød farge
uten epidermale forandringer. Den hever seg 1 cm over hudoverflaten.
Hva er den mest sannsynlige diagnosen?

A Amelanotisk malignt melanom
Amelanotisk malignt melanom svært sjeldent forekommende hos små barn.

B Naevus flammeus («Port Wine Stain»)
Naevus flammeus er en vaskulær malformasjon som er vsjeldnere forekommende enn infantilt
hemangiom, opptrer hos 0.3% av nyfødte og presenteres ved fødsell som et velavgrenset rødlig
lesjon, og som regel helt flat (makulær) i barnealder. Kan blir mørkere og tykkere med alderen, og
forsvinner ikke spontant.

C X Cavernøst/Infantilt hemangiom («Jordbærflekk»)
Infantilt hemangiom er den vanligste benigne neoplasme hos barn, rammer 8-12 % av alle barn,
hyppigere hos jenter og med lav fødselsvekt. Tumor debuterer oftest i 4-6 leveuke og utvikler seg
maksimum omkring 6-12 mnd alder for så gradvis spontan resolusjon ila 3-7 år. De varierer i
tykkelse, ofte bukende og rosa, rød, eller lilla på farge.

D Kaposi sarkom
Kaposi sarkom affiserer godt voksne personer, er uvanlig, og gjerne assosiert med HIV-infeksjon.
Utseende kan være som beskrevet over, men ikke sannsynlig differensialdiagnose i denne
aldersgruppen.
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Mann, 25 år, tidligere vesentlig frisk. Er student ved NTNU, men har sommerjobb som avløser på
gårdsbruk. Oppsøker sin fastlege grunnet 1-2 ukers sykehistorie med raskt voksende annulære
lesjoner på trunkus med sentral oppklaring og lett skjellende i periferien. Skarpt avgrenset mot
omliggende hud. Ingen øvrige hudforandringer. Ingen negleforandringer eller slimhinneforandringer.
 Hva er mest hensiktsmessig å gjøre nå?



-11-

A Behandle med topikale steroider
Dette ville vært riktig dersom mest sannsynlige diagnose hadde vært psoriasis vulgaris. Topikale
steroider er første trinn på behandlingstrappen ved førstegangsutbrudd av psoriasis vulgaris.
Brukes innimellom ved tinea corporis når det er mye inflammasjon og kløe, men da sammen med
antimykotisk behandling.

B Behandle med systemiske steroider
Dette svaralternativet må anses som direkte feil, systemiske steroider har ingen naturlig plass i
behandlingen av tinea corporis.

C X Ta hudavskrap som sendes til mikroskopi og dyrkning med tanke på sopp
Dette er riktigst siden diagnosen mest sannsynlig er tinea corporis.

D Rekvirere blodprøve for å utelukke allmenfarlig infeksjonssykdom
Dette ville vært riktig dersom mest sannsynlig diagnose var sekundær syfilis.
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En 22 år gammel mann oppsøker deg i allmennpraksis på grunn av nyoppstått, kløende utslett.
Utslettet startet for 3 dager siden. 2 uker tidligere avsluttet han en penicillinkur på grunn av
streptokokkinfeksjon i halsen. Han har pollenallergi, men er ellers frisk. Ved undesøkelse finner du et
generalisert utslett bestående av flere centimeter store, til dels konfluerende, erythematøse hevelser i
huden. Han forteller at utslettet flytter på seg i løpet av dagen.
Hvilken diagnose er mest sannsynlig i dette tilfellet?

A Atopisk eksem
Han er pollen allergiker, og derfor noe mer disponert også for andre atopi-relaterte sykdommer.
Heller ikke atopisk eksem er flyktig på denne måten.

B Makulopapuløs legemiddelreaksjon
Han avsluttet antibiotikakur for 2 uker siden. Makulopapuløs legemiddelreaksjon er derfor lite
sannsynlig. Makuklopapuløs reaksjon flytter ikke på seg slik som urticaria, heller.

C X Urticaria
Dette er riktig svar. Akutt urticaria kan oppstå som en følge av gjennomgått infeksjon. Det kan
også være idiopatisk.
Urticaria kan også oppstå som følge av et legemiddel. Dersom urticaria oppstår som en følge av
et legemiddel, er det oftest kort tid etter igangsatt behandling, og med historie om tidligere
sensibilisering. Han avsluttet behandlingen for 2 uker siden.

D Psoriasis
Guttat psoriasis kan debutere i etterkant av en streptokokkinfeksjon. Det kan også være kløende,
men er ikke flyktig.

00001574d4268da7e8

30
En mann på 24 år tar kontakt med sin fastlege da han nettopp har fått beskjed om at en av hans
seksualpartnere siste måneder har fått en seksuelt overførbar sykdom. Etter å ha googlet litt har han
kommet frem til at de symptomene han har nå kan stemme med at han også er smittet av samme
sykdom.  Han har nemlig den siste uken vært i dårlig form med litt feber og generelt muskelvondt. Han
har også de siste fire ukene hatt et sår på penis, men ikke brydd seg særlig om det da det ikke har
gjort vondt.
Ved undersøkelse påvises et sår på penisskaftet på 1,3 cm i diameter med en litt opphøyd sårkant. I
begge lysker palperes ømme, lett forstørrede lymfekjertler.
Hvilken undersøkelse/prøve må tas for å avklare mest sannsynlige seksuelt overførbare sykdom i
dette tilfellet?

A X Blodprøve til serologi
Riktig svar. Mest sannsynlige diagnose I dette tilfellet er syfilis forårsaket av bakterien Treponema
pallidum.  Om prøven er negativ gjentas den, men er i dette tilfellet mest sannsynlig positiv.

B Urinprøve til dyrkning
Nei, treponema pallidum dyrkes ikke fra urin

C Sårprøve til dyrkning
Nei, treponema pallidum dyrkes ikke fra sår. Mørkefeltsmikroskopi av sårvæske, derimot, kan
være aktuelt, men det gjøres hos spesialist.

D Ingen undersøkelser/prøver tas da tilstanden diagnostiseres kun basert på klinikk
Helt feil
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En 80 år gammel kvinne kommer til sin fastlege. Hun har i snart tre måneder hatt et sår på høyre legg
som gradvis har økt på i størrelse. Hun er usikker på om hun har hatt et traume mot dette området.
Det er  litt smerter, men disse blir bedre når hun legger benet høyt på en skammel. Om natta, når hun
ligger i senga, har hun ikke vondt.
Ved undersøkelse ser legen et sår ved høyre mediale malleol som måler ca 3 cm i diameter. Det er
ikke dypt, har blekrøde kanter og litt firbrinbelegg i en sårseng med friskt utseende granulasjonsvev.
Hun har pittingødemer på fotrygg, men legen greier å palpere puls i arteria dorsalis pedis. Ellers på
leggen sees mye hyperpigmenteringer og store, slyngede vener.
Hva er den mest sannsynlige diagnose?

A Arterielt sår
Nei, er som regel dypere, gir mer smerter om foten heves, og vanskelig å finne distal puls.

B X Venøst sår
Ja, typisk klinikk for dette

C Vakulittsår
Nei, gir som regel mer lillafarget sårkant, sårnekroser og mer smerter.

D Diabetessår
Nei, gir som regel mer distale sår, og ofte ikke smerter grunnet nevropati.
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Antimikrobielle peptider (AMP) er viktige i bekjempelse av bakterier, og har også en rekke oppgaver
innen immunforsvar og sårheling. Psoriasis og atopisk eksem er tilstander med endret uttrykk av AMP i
hud.
Hvilket av følgende utsagn er mest riktig?

A X Psoriasis har økt, og atopisk eksem har nedsatt uttrykk av AMP
Ja, og dette er delvis årsak til at atopikere lettere får superinfeksjoner

B Både psoriasis og atopisk eksem har økt uttrykk av AMP
Nei, redusert ved AD og økt ved psoriasis. Relativt sett lite superinfeksjoner hos psoriatikere, men
økt hos atopikere.

C Både psoriasis og atopisk eksem har nedsatt uttrykk av AMP
Nei, redusert ved AD og økt ved psoriasis. Relativt sett lite superinfeksjoner hos psoriatikere, men
økt hos atopikere.

D Psoriasis har nedsatt, og atopisk eksem har økt uttrykk av AMP
Nei, det er motsatt. Relativt sett lite superinfeksjoner hos psoriatikere, men økt hos atopikere.
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Hvilken av følgende påstander er riktig vedrørende behandling av neglsopp?

A Ved mistanke om neglsopp er det lurt å prøvebehandle før man utsetter pasienten for ubehagelig
prøvetaking til dyrkning og mikroskopi
Nei, mest hensiktsmessig å ta prøver først. Om man behandler på klinisk mistanke behandles for
mange som ikke har neglsopp, men annen årsak til endret neglmorfologi

B Ved behandling av neglsopp skal det kun appliseres topikalt virkende antimykotikum da systemisk
behandling sjelden er nødvendig
Kan forsøke topikalt middel, men ofte er det behov for systemisk middel

C X Behandling av neglsopp er gjerne med systemiske antimykotika
Ja. Siste par år kommet bedre topikale midler enn tidligere, men fortsatt mye behov for systemisk
antimykotika

D Neglsopp skal ikke behandles når det samtidig foreligger psoriasis med neglaffeksjon
Nei, neglsopp kan forekomme i negler som er angrepne av psoriasis, og da gis gjerne behandling
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Foreligger det ved kronisk senelidelser en inflammasjon som bør behandles med
inflammasjonsdempende medikamenter?

A Ja, det foreligger en uttalt inflammasjon som bør behandles med inflammasjonsdempende
medikamenter.

B X Det foreligger ikke inflammasjon verken i tidlig eller sen fase, og det er ikke indisert med
inflammasjonsdempende medikamenter.
Ved kroniske senelidelser er det ikke påvist inflamasjon, verken tidlig eller sent i forløpet. Det er
derfor ikke indisert med inflamasjonsdemoende medisiner.

C Ja, det er spesielt inflammasjon tidlig i forløpet slik at det er viktig med tidlig start av
inflammasjonsdempende medikamenter.

D På grunn av de langvarige plagene disse pasientene har er det indikasjon for langvarig bruk av
inflammasjonsdempende medikamenter.
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Ved kroniske senelidelser (tendinopatier) er det skissert en rekke behandlingsalternativer med
varierende kvalitet på dokumentasjon av effekt.
Hva bør være førstevalg ved behandling av kroniske senelidelser, som for eksempel hopperkne?

A Massasje kombinert med hvile og akupunktur.
B Behandling med ultralyd.
C Direkte kirurgisk behandling i regi av kompetent ortoped
D X Veiledet opptrening i regi av kompetent fysioterapeut.

Fysioterapi er riktig svar, ultralyd, massasje og hvile har ikke noen dokumentert effekt. Verken
ultralyd eller massasje og hvile har noe dokumentert effekt ved behandling av denne typen
lidelser. Kirurgisk behandling har noe uforutsigbar effekt med mulige komplikasjoner og krever
lang rehabilitering postoperativt og bør av den grunn ikke være førstevalg blant
behandlingsalternativene.
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En 25 år gammel mann kommer på dit legekontor. Du ser at han mangler langfinger på begge hender.
Hva er den mest sannsynlige årsaken for dette?

A Longitudinell dysmeli av typen ulnar aplasi
B Longitudinell dysmeli av typen Phocomeli
C Longitudinell dysmeli av typen radial aplasi
D X Longitudinell dysmeli av typen sentral aplasi
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En 20 år gammel kvinne har falt under skikjøring og kommer til undersøkelse på skaden. Det er
hevelse over håndledd. Røntgen sidebilde viser en dislokert fraktur i radius med frakturlinjen på skrå
fra volar side proksimalt og inn mot radius leddflaten distalt.
Hvilken type fraktur er dette og hva er den beste behandlingen?

A Smith’s fraktur som trenger reponering og gips behandling.
B Sjåfør type fraktur som trenger operativ behandling
C X Volar Barton’s fraktur som trenger operativ behandling
D Smith’s fraktur som trenger operativ behandling.
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En 18 år gammel gutt faller på ski og får smerter i høyre tommel. Røntgenbilde som viser fraktur i
basis av første metacarp som er ut av stilling der et lite fragment ulnart er på plass men resten av
metacarpen er dislokert proksimalt. Det er derfor stepp i leddflaten.
Hva kalles en slik fraktur og hvordan behandles den?

A Ski tommel, behandles med operasjon og siden gips.
B X Bennett’s fraktur, operativ behandling.
C Ski tommel, reponeres lukket på skaden og fikseres med gips.
D Rolando fraktur, operativ behandling.

00001574d4268da7e8

39
Det foreligger brudd i en ankel med stor feilstilling. Du ser at huden er truet.
Hva er det viktigste du kan gjøre?

A Gi lokalbedøvelse og ta et røntgenbilde.
B X Gi smertestillende, grovreponere bruddet og deretter legge gips.
C Legge stram bandasje for å komprimere bløtdelene og forhindre blødning.
D Å gipse med god foring for å unngå ytterligere feilstilling.
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En 60 år gammel mann kommer in til legekontoret ditt og viser frem sin høyre hånd. Fjerde finger er
fiksert i 45 graders fleksjon i mcp (metacarpo-phalangeal) leddet. Han forteller at det startet for et år
siden med at fingeren låste seg. Han kunne strekke den ut med hjelp av den andre hånda. Men nå har
den blitt mer og mer fast i denne stillingen. Det er ingen strengdannelse i håndflaten.
Hva er den mest sannsynlige diagnosen?

A X Triggerfinger
Hvis triggerfinger ikke blir behandlet kan den årsake helt stiv finger, der senen har låst seg inn i
første del av seneskjeden.

B Revmatoid artritt med synovitt rundt fleksorsener i seneskjeden.
Han har ikke noen kjent revmatisk lidelse.

C Dupuytren’s kontraktur
Det er ingen strengdannelse.

D Seinvirkning etter skade med stiv metacarpo- phalangeal ledd.
Pasienten har ikke hatt noen skade
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Ved undersøkelse av multitraumatisert pasient vil det være behov for ortopedisk undersøkelse.
Når bør denne undersøkelsen foregå?

A Som primærundersøkelse («primary survey») fordi det er viktig å unngå nerveskader.
B Som primærundersøkelse («primary survey») fordi det er viktig å ta rede på om pasienten har

store ekstremitetsblødninger.
C X Som sekundærundersøkelse («secondary survey») umiddelbart etter at pasienten er stabilisert/

ABCD er frikjent.
D Undersøkelsen kan ofte utsettes til pasienten har vært stabilisert ett døgn på intensiven
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Den dødelige triaden («lethal triade») hos multitraumatiserte pasienter består av

A Hyperkoagulabilitet – hyperthermi – metabolsk alkalose
B Hodeskade – høy kreatinin – lav albumin  
C Benbrudd – hjerteinfarkt - dehydrering
D X Hypothermi – acidose – koagulopati
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Du går visitt på ortopedisk traumeseksjon. Morgenen etter en operasjon for en tibia skaftfractur finner
du en pasient med store smerter i leggen. Leggen er øm og hard, huden rosa. Det er god puls i arteria
dorsalis pedis og tibialis posterior, men det er smerter i leggen ved forsøk på ekstensjon av foten samt
parestesier i mellomrommet mellom 1. og 2. tå.
Hva er den mest sannsynlige årsaken?

A Akutt okklusjon av arterier
B Osteosyntesen har sviktet/bruddet har gått opp.
C Pasienten har fått for lite smertestillende
D X Kompartmentsyndrom
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En mann har falt på glatta og tatt seg for med høyre arm. Han har smerter og hevelse i
underarmen. Røntgenbildet viser en midtskaft fraktur i ulna. Vakthavende lege har også bedt
om røntgen av albuen og håndleddet som viser at caput radii står luksert bakover. 

Hva kalles denne skaden?

A Galeazzi fraktur
B X Monteggia fraktur
C Smiths fraktur
D Bennets fraktur 
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Gina er av fastlegen henvist til poliklinikken på grunn av bilateral plattfot. Gina er snart 3 år, og hun har
vært plattfot nokså lenge. Både foreldrene og besteforeldrene er bekymret, spesielt mormor som selv
er plattfot og som mener at det var årsaken til at hun måtte få innsatt hofteprotese i en alder av 62 år.
Ved klinisk undersøkelse er føttene til Gina myke i alle ledd og nivå: ankelledd, bakfot, mellomfot og
forfot. I stående stilling er Gina plattfot. 
Hva er riktig tiltak?

A Søke pasienten til operasjon for å løfte mediale fotbue
B Bestille innleggsåler fra et ortopedisk verksted og avtale kontroll om ett år
C Anlegge støvlegips for modulering av foten med påfølgende seriegipsing
D X Ingen tiltak bortsett fra å forklare at dette er en myk plattfot som vil normaliseres over tid
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I overekstremiteten kan det oppstå mange forskjellige typer brudd. 

I hvilket av svaralternativene under er det kun listet opp brudd i distale del av radius? 

A X Colles fraktur, Barton fraktur, Smith"s fraktur
B Colles fraktur, Barton fraktur, Monteggia fraktur

Monteggia fraktur er fraktur i ulna og luksasjon av caput av radius.
C Colles fraktur, Bennets fraktur og Galeazzi fraktur

Bennets fraktur er i 1st. metacarp og Galeazzi fraktur er en  skaftfraktur i radius
D Monteggia fraktur, Mallet fraktur og Bokser fraktur

Mallet fraktur er i finger og Bokser fraktur er i metacarp
00001574d4268da7e8
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En 85 år gammel kvinne har pådratt seg et lårhalsbrudd (fractura colli femoris), og beinet er opprykket
og utadrotert. Hun er i bra almentilstand. 

Hvilken operasjon vil hun mest sannsynlig bli meldt til?

A Osteosyntese med gammanagle
B Innsetting av totalprotese
C X Innsetting av hemiprotese
D Osteosyntese med glideskruer
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En 20 år gammel kvinne har pådratt seg en bakre hofteluksasjon ved en trafikkulykke like før
midnatt. Pasienten innlegges sykehus en time etter skaden. Pasienten legges i narkose, men leddet
lar seg ikke reponere lukket. 

Hva er nå den riktige behandlingen av denne pasienten?

A Det skadde beinet legges i skotraksjon på strekkbord og beinet strekkes ut til hofta smeller på
plass

B Pasienten holdes i narkose med tanke på nytt reposisjonsforsøk  neste morgen
C Pasienten vekkes, holdes fastende til nytt reposisjonsforsøk i narkose neste morgen
D X Det utføres så raskt som praktisk mulig åpen operasjon med reposisjon av leddet
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En pasient med revmatoid artritt kommer til fastlegen på grunn av feilstilling og smerter i venstre
ringfinger. Klinisk undersøkelse viser at det er for mye ekstensjon i proksimale interfalangealledd og
fleksjonsstillig i distale interfalangealledd. 

Hva kalles denne feilstillingen?

A Skoliose av finger
B Dupuytren´s kontraktur 
C Fleksjonskontraktur
D Knapphullsdeformitet
E X Svanehalsdeformitet
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Anders på 33 år tråkket i et hull mens han var på joggetur i Bymarka. Sterke smerter i hele ankelen
gjorde at han måtte hentes av ambulansetjenesten som kjørte ham videre til sykehuset. Her ble han
innlagt med fraktur i laterale malleol og operert med kompresjonsskrue og plate samme ettermiddag.
Hva ønsket man å oppnå med denne behandlingen? 

A Relativ stabilitet og dermed sekundær bruddtilheling
B X Absolutt stabilitet og dermed primær bruddtilheling

Korrekt svaralternativ
C Absolutt stabilitet og dermed sekundær bruddtilheling
D Relativ stabilitet og dermed primær bruddtilheling
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Kenneth brøyt håndbak med en kompis, hørte et smell og kjente en akutt innsettende smerte i
overarmen. Du er legevaktslege og mistenker etter klinisk undersøkelse at han har en fraktur i
humerus. Videre finner du manglende sensibilitet dorsalt mellom tommel og pekefinger og han klarer
ikke å ekstendere håndleddet. Hvilken skade bortsett fra frakturen mistenker du?

A Skade av nervus medianus og muskel/seneruptur dorsalt i underarmen
B X Skade av nervus radialis
C Skade av den dorsale grenen av nervus ulnaris
D Skade av nervus axillaris
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En voksen mann blir funnet av forbipasserende i bunnen av en utendørs klatrevegg. Du kommer i
legevaktsbilen som første lege til ulykkesstedet. Han er blek og kald, blør fra munnen, og har en rask,
noe surklete respirasjon. Han responderer kun på smertestimuli, og beveger da begge
underekstremiteter. Sykehuset er 15 minutter unna.
Hva er mest hensiktsmessig å gjøre nå?

A X Få flyttet pasienten kontrollert over på vakuummadrass, og legge ham i tilnærmet traumesideleie
før han straks transporteres til sykehus

B Legge på en nakkekrage, få flyttet pasienten kontrollert over på vakummadrass, og legge ham i
sideleie bygget opp med tepper slik at columna ligger i plan før han transporteres til sykehus

C Fjerne fuktige klær, legge ham over på vakuummadrass, og gi ham godt med tepper før transport
til sykehus

D Få flyttet pasienten kontrollert over på vakuummadrass i ryggleie før han straks transporteres til
sykehus
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En 74 år gammel kvinne kommer gående til fastlegen i følge med sin mann. Hun føler seg dårlig ,
trenger hjelp med å komme seg opp av stolen på venteværelset og må ha hjelp til å få av seg jakken .
Hun forklarer seg greit, men klager over hodepine og dobbeltsyn.
Hvilken diagnose er mest sannsynlig ?

A Apopleksi   
Nei, hun er stiv, men ingen lammelser. Forklarer seg greit, så ingen FAST (facialis parese,
armparese,tale el språkforstyrrelser)

B Encephalitt
Nei, da er hodepine oftest global , og ofte mer mentalt påvirket (våkenhet,konsentrasjon osv).
Kramper mer vanlig enn stivhet , og vanlig med feber.

C Polymyalgia Rheumatika (PMR)  
Nei, hun har klinikk som ved PMR med proximal stivhet (Skuldre: ta av seg jakke. Hofter: reise fra
stolen ), men har i tilegg hodepine og dobbeltsyn. Da må temporalis arteritt (TA) vurderes som
mest sannsynlig.

D X  Temporalis arteritt  (TA)
Ja, det foreligger PMR symptomer med proximal stivhet samt i tillegg nyoppstått hodepine og
synsforstyrelles hos en person > 50 år
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En 20 år gammel kvinne kommer til deg på legekontoret. Hun har de siste ukene begynt å få vondt i
flere fingerledd, og har følt seg litt mer trett. Hun er i full jobb på REMA 1000. Hun trives godt i jobben,
men er begynt å bli litt bekymret. Hun klager over smerter til MCP-2 og MCP 3 ve side samt MCP-3 og
PIP-3 høyre side.
Ved klinisk undersøkelse er hun øm i disse leddene men du finner ingen sikre hevelser. Hun har lett
redusert kraft, men ingen problemer med å knytte hendene. Blodprøver viser sterk positiv anti-CCP
(ACPA), negativ Revmatoid faktor IgM og negativ ANA.
Hvordan  håndteres denne situasjonen på riktigst måte videre?

A Gi henne NSAID og be henne ta kontakt igjen dersom hun får hevelse i ett eller flere ledd.
Se kommentar til D. Rask henvisning til revmatolog er riktig

B Se det an og be henne ta kontakt igjen dersom hun får hevelse i ett eller flere ledd.
Se kommentar til D. Rask henvisning til revmatolog er riktig

C X Henvis henne til revmatolog og be om revmatologisk vurdering og prioritering.
Leddsmerter i små ledd og positiv anti-CCP/ ACPA gir sterk mistanke om Revmatoid artritt og hun
skal derfor raskt henvises revmatolog. Dette fordi RA skal behandles tidlig for å unngå leddskade.
Anti-CCP er mer spesifikk for RA enn Revmatoid faktor

D Gi henne prednisolon og be henne ta kontakt igjen dersom hun får hevelse i ett eller flere ledd.
Prednisolon kan maskere artritt og utsette riktig diagnose.
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Ved revmatoid artritt er det ikke bare leddene som blir ødelagte som en konsekvens av den
inflammatoriske sykdommen. Sykdommen kan også føre til det vi kaller for ekstraartikulære
manifestasjoner og sykdom i andre organer enn ledd.
Hvilke ekstraartikulære manifestasjoner er de hyppigste?

A Lymfom og polynevropati
Lymfom og polynevropati kan begge forekomme ved RA, men er ikke vanlige manifestasjoner

B X  Kardiovaskulær sykdom og sekundær Sjögrens syndrom
Dette er sammen med osteoporose de vanligste ekstraartikulære manifestasjonene ved RA

C Skleritt og vaskulitt
Vaskulitt og skleritt kan begge forekomme ved RA, men er ikke de vanligste

D Amyloidose og lungefibrose
Amyloidose så man tidligere pga høy inflammasjon over flere år. Dette er nå uvanlig pga bedre
behandling. Lungefibrose er heller ingen vanlig ekstraartikulær manifestasjon.
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En ung mann kommer til deg på legevakten med et rødt vondt øye. Han klager også over litt
ryggsmerter men mener at det er på grunn av hardkjøret han har hatt på jobb det siste året med mye
løfting og bæring av kasser. Du får høre at det er psoriasis artritt i slekten. Faren hans som han ikke
har kontakt med er uføretrygdet grunnet ryggsmerter, men vet ikke noe mer om det. Hvilke revmatisk
sykdom vil du tenke på som mulig hos denne pasienten?

A Debut at barneleddgikt i voksen alder med skleritt
B Lupus med konjunktivitt
C X Ankyloserende spondylartritt

Det er bare dette svaralternativet som passer: Rødt vondt øye er iridocyklitt inntil det motsatte er
bevist, det foreligger også hereditet på HLAB27 assosierte sykdommer, slev har han også noe
smerter i rygg som kan være inflammatoriske men at han holder det i sjakk med "jobbing"

D Revmatoid artritt
E Systemisk sklerose med øyeaffeksjon
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En mann 25 år gammel kommer til deg med et hovent kne som er litt vondt, du tapper leddvesken og
den er blakket. Pasienten har god almenntilstand og føler seg ikke allment syk. I slekten er det noen
som har hatt reaktiv artritt og ankyloserene spondylartritt. Hvilke sykdom er det mest sannsynlig at
denne pasienten har?

A X Psoriasis artritt
Både reaktiv artritt og ankyloserene spondylartritt er HLAB27 assosierte sykdommer hvor også
Psoriasis artritt hører med i gruppen kalt spondyloartritter som både kan ha perifer og axial
leddaffeksjon.

B Septisk artritt
passer ikke med klinikken, som regel smertefullt og påvirkning av allmenntilstand

C Urinsyregikt
pasienten er ung og som regel er urinsyregikt meget smertefullt

D Revmatoid artritt
RA kan også debutere med gonartritt men passser ikke med slektsanamnesen. Debuterer som
regel med småleddsartritt

E Systemisk lupus
ikke assosiert til AS og reaktiv artritt
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En 9 år gammel gutt ble hengende fast i et skitrekk da han skulle gå av heisen, falt og slo venstre fot.
Han har etter dette smerter i ankelen. Ved klinisk undersøkelse var det smerter lokalisert til
ankelleddet. Røntgen av ankelen er gjengitt under. 
Hvilken beskrivelse av røntgenbildene er trolig mest korrekt sammenholdt med sykehistorien?
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A Luksasjon av ankelen
Ankelen står i ledd

B X Ìngen skjelettskade
Det er ingen synlig skjelettskade på foreliggende røngtenbilder. Normale fyseskiver i både fibula
og tibia.

C Epifysiolysefraktur i tibia og fibula
Man kunne i teorien tenkt seg en Salter Harris type 5 i fyseskiven på både tibia og fibula, men
dette er svært sjelden (< 1% av epifysefrakturene) og enda sjeldenere bilateralt, og dessuten har
fyseskivene her tilsynelatende normal høyde

D Fraktur i os calcaneus
Ingen bildemessige holdepunkter for dette, og ikke spesielt suspekt på dette i klinikken
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En 68 år gammel kvinne plages med smerter i hender og føtter. Det har nå tilkommet hevelse i 2.
fingers PIP-ledd og 2. MCP-ledd på hø hånd. Det er også en lett hevelse i ulnare del av håndleddet.
Hvilken diagnose er mest sannsynlig ut fra røntgenbildet sammenholdt med klinikken?
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A Malign sykdom
B Osteomyelitt
C Artose

Ingen artrosesuspekte funn som avssmalet leddspalte, subchondral sklerose eller osteofytter
D X Leddgikt

Typiske funn ved 2. MCP-ledd med erosjoner
00001574d4268da7e8
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En 48 år gammel kvinne falt etter å ha blitt taklet på håndballbanen og fikk akutte smerter i høyre
skulder etterpå. Hun får ikke til å bruke armen. 
Hva er mest sannsynlige diagnose basert på sylkehistorie og røntgenbilder ?
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A Normalvariant av skulderleddet
B Fraktur i scapula
C X Fremre skulderluksasjon 

Typiske røntgenfunn ved fremre skulderluksasjon. Caput humeri ligger foran cavitas glenoidale.
D Fraktur i collum chirurgicum humeri
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En kvinne på 58 år har smerter og tydelig feilstilling i hånden etter fall.
Hva viser røntgenbildene ?
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A Epifysiolysefraktur i distale radius
B Patologisk fraktur i distale radius
C Lukasjon i håndleddet
D X Distale radiusfraktur av Colles type

00001574d4268da7e8

62
En 68 år gammel mann falt på isen og innkom med klinikk som gir mistanke om fraktur i proksimale
femur.
Hva er mest sannsynlige diagnose basert på sykehistorien og røntgenbildene?
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A Pertrochantær femurfraktur
B Fractura colli femoris
C Hofteleddsluksasjon
D X Patologisk femurfraktur

Det er her ingen anamnestiske opplysninger om relevante tidligere sykdommer og bildefunn med
en femur med tydelig patologisk beinvev og frkatur, hvilket gjør dette alternativet mest sannsynlig
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En mann på 35 år veltet med snøscooter og fikk vridning av høyre kne. Han har smerter i kneet og det
virker ustabilt ved klinisk undersøkelse.
Hva viser røntgenbildene ?
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A X Kneleddsluksasjon
B Patella luksasjon
C Distal femurfraktur
D Proksimal tibiafraktur
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Litium er et såkalt stemningsstabiliserende legemiddel. Hvilken tilstand gir ofte økte
blodkonsentrasjoner av dette legemidlet og dermed fare for overdoseringssymptomer?

A Akutt hepatitt
B Levercirrhose
C X Dehydrering
D Graviditet
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Det mest brukte sentralstimulerende middel i Norge er metylfenidat, som har ADHD og narkolepsi som
indikasjon og stor popularitet. Fra en farmakodynamisk synsvinkel har dette stoffet en
virkningsmekanisme som ligner et stoff som er i utstrakt illegal bruk. Hvilket?

A Amfetamin
B Heroin
C X Kokain
D Metylendioksymetamfetamin
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Du er fastlege og får besøk av en 69 år gammel mann med en hvitlig, skinnende og fortykket lesjon på
kinnet, som gradvis har vokst i størrelse, og måler nå 10 mm. Sentralt er lesjonen skorpebelagt.
Pasienten sier at det blør litt av og til og at det ikke vil gro. Mannen forteller at han er veldig glad i sol,
han har aldri vært flink til å bruke solkrem, men sier at han aldri har vært solbrent. Du tar en
stansebiopsi av lesjonen. Nedenfor ser du et histologisk bilde av deler av lesjonen (20x).
Hva er diagnosen?

A Plateepitelkarsinom
Plateepitelkarsinomer skiller seg ut histologisk. Ofte mer rikelig eosinofilt cytoplasma og
uregelmessig avgrenset mot stroma.

B X Basalcellekarsinom
Typiske trekk for et basalcellekarsinom med proliferasjon av basaloide celler med perifer
palisadering av hyperkromate kjerner, og spaltedannelse mot omgivende stroma. Solar elastose i
stroma.

C Malignt melanom
Det er ingen melanocyttproliferasjon her. Histologisk ikke forenlig med melanom.
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En 35 år gammel kvinne kom til fastlegen med en øm kul på underarmen. Overliggende hud var
upåfallende. Kulen hadde vokst sakte i løpet av de siste 3 årene, og blitt øm de siste månedene. Kulen
målte ca 20 mm, var bløt til fast elastisk med glatt overflate og ikke adherent til huden. Kulen ble
fjernet, den var velavgrenset. Nedenfor ser dere histologisk bilde av lesjonen (4X). Hva er mest
sannsynlige diagnose?
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A Kaposi sarkom
Passer ikke med makroskopisk utseende. Har ofte blårøde knuter i huden. Histologisk ulikt

B X Angiolipom (variant av lipom)
Ofte yngre kvinner. Predileksjonsstede underarmer, nakke, legger. Kan være smertefulle.
Lipomatøs tumor med rikelig mengde kar, ofte tromboserte.

C Hemangiom
Kar-tumor. Skiller seg ut histologisk.

D Liposarkom
Sitter ofte dypere i fettvev. Histologisk skiller de seg også ut.
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Gutt i tenårene søkte lege pga. hoftesmerter.  Vanlig rtg. viste osteolytiske og osteosklerotiske
forandringer, destruksjon av corticalis og bløtdelsaffeksjon.  Biopsi viste en småcellet tumor. Hvilken
tumor var det mest sannsynlig at denne gutten hadde?

A Osteokondrom
Godartet tumor.

B Kondrosarkom
Typisk hos pasienter i 30-60 årene, typisk "brusk"-utseende på tumor histologisk.

C Osteosarkom
Osteosarkom har oftest meget pleomorft histologisk bilde.

D X Ewing sarkom
Et sarkom som omfatter både bløtdeler og skjelett, er typisk småcellet.
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I hvilken av følgende situasjon(er) vil en kohort studie være et egnet studiedesign?

A Undersøke variasjoner av kliniske manifestasjoner hos pasienter med en sykdom
B Bestemme sensitiviteten og spesifisiteten til en diagnostisk metode
C X Identifisere pasientkarakteristika eller risikofaktorer som er assosiert med en sykdom eller et utfall
D Undersøke grad av blinding eller maskering i en studiepopulasjon
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Ved tolking av resultater for kvantitative analyser kan kunnskap om analysenes totalvariasjon være
nyttig. Hva omfatter begrepet totalvariasjon for slike analyser?

A Samlet tilfeldig innen-individ biologisk variasjon og preanalytisk variasjon
nei, jfr riktig svar

B Samlet tilfeldig preanalytisk og analytisk variasjon
nei, jfr riktig svar

C X Samlet tilfeldig innen-individ biologisk variasjon og analytisk variasjon
ja

D Samlet tilfeldig mellom-individ biologisk variasjon og analytisk variasjon
nei, jfr riktig svar
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