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I Norge har vi flere "nivåer" av fødselsomsorg.
Hva ligger i begrepet "fødestue" og hvem kan føde der?

A Fødestue er et fødetilbud bare til friske, flergangsfødende, kvinner med normalt svangerskap. De
må ha hatt normale svangerskap og fødsler tidligere og de må være mellom uke 36+0 og 41+3
både flere og førstegangsfødende kan føde på fødestue.

B X Fødestue er et fødetilbud til friske kvinner med et normalt svangerskap. Kvinnene må være
gravide med ett foster i hodeleie, ikke ha hatt unormale fødsler tidligere, og være mellom uke
36+0 og 41+3
Kriterier om seleksjon er angitt i "Et trygt fødetilbud".

C En fødestue er en del av at mindre sykehus som har jordmorberedskap tilstede og legeberedskap
i hjemmevakt. Kan forløse alle som ikke er veldig premature, eller har kjente misdannelser.
Fødestuer er bare jordmorbemannet. Høyere grad av diffrensiering krever tilstedeværelse av
gynekolog. Da kalles det fødeavdeling.

D Fødestue er et rom på en fødeavdeling hvor alle lavrisiko gravide kan føde. Rommet har gjerne
badekar og dempet belysning, og fødselen styres helt og holdent av jordmor.
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En gravid kvinne kommer til ultralydundersøkelse i første trimester. Man ser to vitale fostre. CRL svarer
til svangerskapslengde 12+4 uker. Undersøkeren ser det såkalte lambda-tegnet.
Hva er den beste karakteristikken av dette tvillingsvangerskapet?

A X Dichoriote, diamniote
B Monochoriote, diamniote
C Dizygote
D Monochoriote, monoamniote
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Du er allmennpraktiker. En kvinne er gravid i uke 18. På rutineultralyd har man sett at placenta dekker
indre mormunn, og hun spør deg hva dette vil bety for henne.
Hva er riktigst å svare?

A  Det foreligger placenta previa, og hun må forløses med elektivt keisersnitt
B  Placenta vil alltid trekke seg vekk fra indre mormunn når uterus vokser og nedre segment tøyes i

løpet av svangerskapet. Hun kan føde vaginalt.
C X  Hun må undersøkes med ultralyd på nytt i uke 32, men hun kan mest sannsynlig føde vaginalt
D  Hun må undersøkes med vaginal inspeksjon og palpasjon i uke 32, men hun kan mest

sannsynlig føde vaginalt
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En kvinne på 45 år oppgir at hun har langvarige og uregelmessige blødninger. Du mistenker at dette
kan skyldes anovulasjon?
Hva vil histologisk undersøkelse av endometriet kunne vise ved en slik tilstand?

A X Endometriehyperplasi
B Endometrium i sekresjonsfase
C Atrofisk degenerasjon
D Deciduale forandringer
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Du jobber i almenpraksis og mottar en epikrise på en av dine pasienter som fødte for 2 uker siden. I
epikrisen står det at "det tilkom en grad 3b perinealruptur". 
Hva innebærer en slik fødselsskade?

A Skade av perineum som involverer analsfinkter, ruptur av <50 % av m. sphincter ani eksternus
Dette tilsvarer en sphincterruptur grad 3a

B Dyp perinealskade med affeksjon av muskulatur i perineum, men uten affeksjon av m. sphincter
ani eksternus
Dette tilsvarer en grad 2 perineumrift

C X Skade av perineum som involverer analsfinkter, ruptur av >50 % av m. sphincter ani eksternus
Ja, dette er en grad 3b sphincterruptur

D Skade av perineum som involverer analsfinkter og anal/rektumslimhinne
Grad 4 
(Grad 1: Overflatisk skade av hud i perineum eller vaginalslimhinne Grad 2: Dyp perinealskade
med affeksjon av muskulatur i perineum, men uten affeksjon av m. sphincter ani eksternus (EAS)
Grad 3: Skade av perineum som involverer analsfinkter
3a: Ruptur av <50 % av EAS
3b: Ruptur av >50 % av EAS
3c: Ruptur av EAS og m. sphincter ani internus (IAS) Grad 4: Skade av perineum som involverer
analsfinkter og anal/rektumslimhinne)
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Hva inneholder hormonspiralen?

A X Gestagen
Levonorgestrel

B Østrogen og gestagen
C Androgen
D Østrogen

0000157a87adef41b9
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Hva er den vanligste årsaken til alvorlig blødning etter fødsel?

A Fastsittende placenta
B HELLP syndrom
C X Uterus atoni
D Keisersnitt
E Vaginalrifter og perinealrifter
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Anna (65 år) har brukt warfarin i 8 måneder på grunn av atrieflimmer, ellers tidligere frisk. Hun
konsulterer deg som primærlege på grunn av tre episoder med sparsom vaginalblødning i løpet av de
siste fire ukene.
Hvordan skal dette håndteres?

A Man gjør gynekologisk undersøkelse og det tas cytologisk prøve fra cervix og bunnen av vagina
B Warfarin må seponeres, erstattes med acetylsalisylsyre, og hun får beskjed om å komme tilbake

hvis blødningen gjentar seg
C Man starter 3 måneders behandling med progesteron
D X Man gjør gynekologisk undersøkelse og tar endometriebiopsi med pipelleinstrument
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Du har som fastlege henvist en 41-årig kvinne til prøverørsbehandling. Fra et tidligere forhold har hun
et barn på 12 år som bor hos henne. Hun har med nåværende samboer hatt to ekstrauterine
graviditeter, den første da hun var 37 år hvor den ene tuben ble fjernet og den andre da hun var 39 år
hvor man klarte å redde tuben. Hun har ikke oppnådd graviditet. 
Hvilken begrunnelse har man for å avvise henvisningen?

A X Du avviser henvisningen siden alderen hennes reduserer sjansen for å oppnå graviditet
Ja, det er alderen som er den begrensende faktoren her for å få dekket offentlig IVF-behandling,
siden muligheten reduseres betydelig med alder > 38 år

B Du avviser henvisningen siden hun faktisk har en eggleder i behold og at det er en mulighet for å
oppnå spontan graviditet
Ja, men muligheten er betydelig redusert, mest pga alderen hennes

C Du avviser henvisningen siden hun har født ett barn som bor hos paret
Dette er ikke en begrensende faktor for offentlig IVF-behandling

D Du avviser henvisningen siden det er forøket risiko for kromosomfeil hos evt. foster
Ja, det er riktig, men det er ikke avgjørende for å avvise IVF-behandling, man kan her evt. gjøre
prenatal diagnostikk som spontant gravide tilbys
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Du er fastlege for en 6-årig gutt med problematferd: Han vil gjerne styre og bestemme i lek, er aktiv,
oppfinnsom og støyende. Han starter energisk på nye oppgaver, men mister interessen etter kort tid,
og har vansker med å sitte stille i samlingsstund. Han blir lett sint og kommer ofte i konflikt med andre
barn. Du vil vurdere om han kan ha Hyperkinetisk forstyrrelse/ADHD.
Hvilke kardinaltrekk skal være tilstede ved denne tilstanden?

A Aggressivitet, høyt aktivitetsnivå og oppmerksomhetsvansker
B Impulsivitet, aggressivitet og høyt aktivitetsnivå
C X Høyt aktivitetsnivå, oppmerksomhetsvansker og impulsivitet

Riktig svar er triaden med oppmerksomhetsvansker, hyperaktivitet og impulsivitet. Aggresjon er
ikke et nødvendig krav, selv om atferden ofte blir støyende og forstyrrende for andre.

D Oppmerksomhetsvansker, impulsivitet og aggressivitet
0000157a87adef41b9
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Jente, 16 år, kommer til vaktlegekontoret. Hun er tvangsplassert på barnevernsinstitusjon ifølge
barnevernloven, og har vært omplassert flere ganger. Aktuelt: Hun har stukket av og i 3 døgn vært i
rusmiljø og injisert rusmiddel, både sentralstimulerende og opiat. Hun ringte selv og ba om å bli hentet.
Under samtalen er hun urolig, helt fortvilt, ser ikke håp i noe og vil bare kaste seg ut i trafikken for å ta
livet sitt. Personalet har holdt henne, men hun ble frivillig med på legevakta. 
Hvilket tiltak er ditt førstevalg som fastlege?

A X Legge henne inn i psykiatrisk akuttavdeling etter observasjonsparagraf på grunn av suicidalfare
Kasuistikken beskriver en situasjon med alvorlig rusmisbruk, sannsynlig abstinens, og
suicidalfare. Pasienten og personalet er i en ustabil krisesituasjon, og både abstinens og
suicidalfare er trolig mer enn personalet i barnevernet kan håndtere. Innleggelse i psykiatrisk
akuttavdeling er det mest adekvate tiltaket for å avklare/roe ned situasjonen, deretter kan hun
raskt utskrives til ambulant/poliklinisk oppfølging. Psykoterapi alene vil være utilstrekkelig i en slik
setting. Et møte med personalet på institusjonen og barneverntjenesten for tettere oppfølging er
adekvat, men etter at akuttsituasjonen er roet ned, og suicidalfaren redusert. Henvisning til
ungdomsrusteam, samt hyppige kontroller hos fastlege, vil ikke i tilstrekkelig grad sikre liv og
helse i denne akuttsituasjonen.

B Initiere møte med personalet på institusjonen og barneverntjenesten, for tettere oppfølging
C Henvise henne til ungdomsrusteam på sykehuset, og følge selv opp med hyppige kontroller
D Roe situasjonen, sende henne tilbake til institusjonen og henvise til BUP for psykoterapi
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Du er fastlege for jente, 13 år, som de siste 5-6 ukene har mistet interessen for fritidsaktiviteter hun
tidligere synes var gøy; fotball og svømming. Det er ingen ytre hendelse eller forklaring på dette. Nå er
hun også mer oppfarende og irritabel enn tidligere, og strever med innsovning om kveldene. Vekst og
utvikling har vært normal. Familien er omsorgsfull.
Hva vil du prioritere av tiltak som førstevalg?

A Henvise til Pedagogisk psykologisk tjeneste for utredning  
B Henvise til barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk for utredning
C Starte behandling med Fluoxetin (SSRI) og tilby hyppige kontroller
D X Utrede hennes tilstand, gi psykoedukasjon og støttesamtaler

Hun har sannsynligvis en mild depressiv episode. I en omsorgsfull familie kan jenta få god hjelp
ved psykoedukasjon og støttesamtaler som dermed vil være førstevalg for fastlegen. Uten
vansker relatert til skolen, er ikke henvisning til PPT et førstevalg. Behandling med et SSRI
preparat bør ikke iverksettes hos en 13-åring uten at depresjonen er mer alvorlig, og gjerne da
etter samråd med spesialisthelsetjenesten (BUP). Henvisning til BUP vil være aktuelt hvis
psykoedukasjon og støttesamtaler er gitt uten effekt.
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Jente, 6 år, kommer med sin mor til fastlegekontoret på grunn av engstelse for å gå på skolen (nylig
startet), besøke venner og når hun skal legge seg om kvelden. Hun har raseri- og/eller gråteanfall
nesten daglig. Mor led selv av angst og depresjon etter barnefødselen. Mor og far gjennomgikk en
dramatisk skilsmisse for ett år siden og jenta bor nå annenhver uke hos hver av foreldrene.
Hvilke familiefaktorer kan virke inn på jentas symptomutvikling?

A Utfra opplysningene om mors tidligere angst og depresjon, har hun mest sannsynlig en genetisk
sårbarhet for utvikling av angst

B Sannsynligvis ingen, familiedynamikk vil ikke føre til utvikling av symptomer på psykisk lidelse hos
barn

C Hennes engstelse er sannsynligvis en følge av det mest aktuelle: nylig skolestart i kombinasjon
med ukentlig skifte av bosted

D X Både mors psykiske vansker i barseltid, skilsmisse, ukentlig skifte av bosted, og skolestart kan
medvirke til hennes symptomer
Barns utvikling av symptomer kan utløses både av foreldrenes psykiske helse, skilsmisse,
belastning ved hyppig skifte av bosted og overgangsfaser (oppstart i skole). Når flere
risikofaktorer opptrer samtidig, øker sannsynligheten for at barnet utvikler symptomer. En ev.
genetisk sårbarhet må sees i sammenheng med andre medvirkende faktorer.
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En 13 årig gutt har hatt kronisk hodepine siden han var 8 år. Han har økende skolefravær. Grundig
somatisk undersøkelse har ikke gitt holdepunkt for somatisk grunnsykdom.
Hva er mest hensiktsmessig å gjøre videre?

A Henvise til fysioterapi, og ta ham tilbake til kontroll etter 4-6 mnd.
B Henvise til kognitiv adferdsterapi for å forebygge ytterligere skolevegring
C X Henvise til utredning etter bio-psyko-sosial modell

Etter at man har utelukket somatisk årsak så langt det er mulig, vil det kunne være nyttig med en
bred tilnærming for å se på disponerende, utløsende og opprettholdende faktorer hos pasienten
selv, familien og det sosiale miljøet rundt pasienten (bio-psyko-sosial tilnærming).

D Henvise til nevropsykiatrisk utredning
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En kvinne på 39 år går i behandling i en psykiatrisk poliklinikk for depresjon. Hun kommer nå til
fastlegen for kontroll av blodtrykk og hun forteller at  at hun er blitt mer deprimert den senere
tid. Det kommer fram at hun har sluttet med antidepressiva på egen hånd for noen måneder siden. I
samtalen videre utforsker legen hva hun tenker rundt bruken av medisinene. Hun sier blant annet:"Jeg
vet at jeg burde ta medisinene for ikke å bli deprimert igjen, men så synes jeg livet blir så grått når jeg
bruker dem".
Hvilken respons fra legen vil mest sannsynlig fremme pasientens endringssnakk for å ta medisiner mot
depresjon?

A Livet blir ikke slik som du vil ha det når du tar medisinene heller.
Refleksjon som bekrefter pasientens opplevelse og som mer sannsynlig vil fremme pasientens
status quo -prat ( i dette tilfellet pasientens egne ytringer om grunner for ikke å ta medisinene).

B Men du vet hvor viktig det er at du tar medisinene. Jeg blir bekymret for deg når jeg hører dette.
Informasjon og omsorg, men legger ikke opp til endringssnakk hos pasienten. En kan her risikere
å få mere status quo-prat.

C Jeg skjønner at dette kan være vanskelig. Så er det slik at selv om medisinene har noen
bivirkninger, er det viktig at du tar dem så du ikke blir deprimert igjen. 
God informasjon, men her er det legen som argumenterer for endring og legger ikke opp til mer
endringssnakk fra pasienten (endringssnak er pasientens egne ytringer om grunner, ønsker og
behov for positiv endring; feks her: "jeg burde ta medisinene "er endringssnakk)

D X Du er ikke helt fornøyd med medisinene, samtidig synes du det er viktig at du får
behandling som hjelper for depresjonen din. 
Riktig svar. Avslutningen av denne setningen vil mer sannsynlig øke muligheten for
endringssnakk hos pasienten.
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Osteoporose er en kjent komplikasjon ved anorexia nervosa, men sees også hos noen pasienter med
bulimia nervosa.
Hva er riktig behandling av osteoporose ved spiseforstyrrelse?

A Fysisk aktivitet/ trening med intervalltrening i samarbeid med fysiopterapeut
Ikke tilstrekkelig, trenger også normalsiering av kosthold og vekt

B Vektøkning til minst BMI 17
Vektnormalisering er viktig, men BMI 17 er for lite

C P-piller, D-vitamintilskudd og alendronat (et bifosfonat)
P-piller har ingen dokumentert effekt ved  osteopeni/osteoporose ved anorexia nervosa

D X Vektøkning, kostholdsråd og gradvis opptrening av vektbærende muskulatur.
0000157a87adef41b9
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En 23 år gammel student bestiller time hos lege i studenthelsetjenesten og forteller at han hører lyder
av og til om kvelden når han skal legge seg. Det er vanligvis en uklar dyp lyd, men noen ganger synes
han det ligner fjerne stemmer og får en følelse av at noen prøver å snakke til ham. Han er redd for at
han holder på å bli gal og lurer på hva han skal gjøre.
Hvilket svar er mest riktig?

A Han har psykotiske symptomer men prognosen er god dersom han starter raskt med
antipsykotisk medisin

B Han har psykotiske symptomer men kan leve godt med dette dersom han starter med kognitiv
terapi

C Han har alvorlige symptomer som tyder på ubevisste konflikter som bør bearbeides i terapi
D X Han har uvanlige opplevelser som også forekommer hos mennesker uten noen psykisk lidelse
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Hvilket medikament er mest aktuelt som behandling ved somatoform smertelidelse?

A Benzodiazepin med lang halveringstid
B Ikke-steroid antiinflammatorisk middel (NSAID)
C Lavdose nevroleptikum
D X Selektiv serotonin reopptakshemmer (SSRI)
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Mennesker med bipolar lidelse har høyere dødelighet og kortere livsutsikter enn andre mennesker.
Hva er hovedårsaken til dette?

A X Somatiske lidelser
B Ulykker

Er økt men ikke viktigste grunn
C Røyking

Er hyppigere og er delvis årsak til somatisk sykdom som er rett svar
D Selvmord

Er økt men forklarer mindre enn somatisk sykdom
0000157a87adef41b9
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En 42 år gammel mann går til fastlegen fordi han føler seg sliten og har vanskelig for å greie jobben
som ingeniør fordi han har dårligere konsentrasjon enn vanlig og opplever arbeidet som meningsløst.
Han sover dårlig, har vondt i nakke og mage, har dårlig matlyst og har en svært plagsom vedvarende
følelse av uro. Forteller at plagene går ut over samlivet hjemme. Han ser trist ut og det virker forståelig
ut fra de plagene han har. Han ønsker nå sykemelding. Har hatt lignende plager i perioder tidligere
men aldri så sterkt som nå.
Hvilken psykisk lidelse er mest sannsynlig?

A X Depresjon
Har tristhet, redusert energi, redusert glede, søvnproblemer, redusert matlyst, redusert
konsentrasjon, agitasjonsfølelse, trolig redusert seksualfunksjon

B Generalisert angstlidelse (GAD)
Har flere depresjonssymptomer enn angstsymptomer. Perioder passer bedre med depresjon.

C Somatiseringslidelse
Har noen tegn til somatisering men det er vanlig ved depresjon

D Bipolar lidelse
Ingen beskrivelse av mani eller hypomani. Urofølelse er vanlig ved alvorlig depresjon.
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En 56 år gammel mann ringer legevakten fordi han ikke får til å røre høyre arm. Når han kommer til
undersøkelse holder han høyre arm med sin venstre hånd og kommer gående inn på legekontoret.
Ved samtale har han lett senket stemningsleie men gir god kontakt og forklarer seg godt. Han har ikke
sensibilitet distalt for høyre albu men har normale reflekser og ingen andre tegn til sentralnervøs
sykdom. Han tror at armen skal bli bra men vil gjerne legges inn på sykehuset. Ved samtale kommer
det frem at han er engstelig pga endringer på jobben men han tror ikke han vil miste arbeidet.
Hva er mest sannsynlige diagnose?

A Simulering
B X Dissosiativ lidelse
C Dyssosial personlighetsforstyrrelse
D Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse
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Pasienten er en 28 år gammel mann,gift, ikke barn. Universitetsutdannelse, men jobber deltid som
postbud. Han har en sterk tendens til å bebreide seg selv, for eksempel for at han ikke klare seg selv.
Han er usikker på hva han selv syns og har vanskelig for å hevde egne meninger. Kona bes om råd til
de fleste beslutninger. Han unngår sosiale situasjoner; er redd for at folk skal finne ut at han ikke har
egne meninger.
Hvilken diagnose er mest sannsynlig?  

A X Avhengig personlighetsforstyrrelse. 
Hjelpeløs alene, frykt for at en ikke har evne til å ta vare på seg selv, begrenset evne til å ta
dagligdagse beslutninger, er tre av fem mulige kriterier for avhenig PF.  Man må oppfylle minst tre
kriterier for å kvalifisere til diagnosen.

B Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse.  
Det kommer ikke fram tegn til emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse

C Tvangspreget personlighetsforstyrrelse. 
Det kommer ikke fram tegn til tvangspreget personlighetsforstyrrelse.

D Engstelig personlighetsforstyrrelse
Han unngår sosiale situasjoner, men ikke av frykt for ikke å bli likt, som ved engstelig
personlighetsforstyrrelse, men av frykt for at folk skal finne ut av at han ikke har egne meninger.
Ellers kommer det ikke fram tegn til engstelig personlighetsforstyrrelse i vignetten
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Litium, valproat, karbamazepin og lamotrigin er såkalte stemningsstabiliserende legemidler som ofte
brukes i kombinasjon med hverandre eller med diverse andre legemidler. Hvilken kombinasjon kan
føre til at blodkonsentrasjonen av litium øker og overdoseringssymptomer kan oppstå?

A Litium og dabigatran
B Litium og valproat
C X Litium og ibuprofen
D Litium og diazepam
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Når man skal vurdere betydningen av kulturelle forskjeller for psykiske lidelser er forholdet mellom
kultur og beskrivelsene av symptomer et sentralt tema. Et viktig spørsmål har vært om det finnes
spesifikke kulturavhengige syndromer, dvs. psykiske helsetilstander som er nært forbundet med
kulturelle faktorer.
Hvilken av de fire påstandene nedenfor beskriver den nyeste kunnskapen innenfor feltet best?

A X Kultur modellerer patologiske mønstre og bidrar til at symptomene uttrykkes på en spesifikk måte
B Kultur har ingen innflytelse på hvordan mennesker håndterer stress
C Psykiatriske symptomer er biologiske og fellesmenneskelige og derfor like i alle kulturer
D Kultur påvirker symptomutforming og er dermed hovedårsak til forskjeller i forkomst av psykiske

lidelser
0000157a87adef41b9
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Mann 21 år kommer til sin fastlege. Han forteller at han de siste 3-4 årene har blitt mer og mer plaget
med nervøsitet i sosiale sammenhenger, blir helt satt ut dersom han skal si noe eller gjøre noe slik at
han får oppmerksomheten rettet mot seg, bare det å presentere seg skaper svært mye ubehag. Siste
måneden har ha unngått møtene på jobben. Du kommer frem til at dette dreier seg om sosial fobi.
Hvilken type behandling bør du anbefale for han?

A X Samtaleterapi (for eksempel kognitiv terapi)
Samtaleterapi bør være førstevalget for unge folk med angstplager.

B Antidepressiva (SSRI/ SNRI)
Noen medikamenter har indikasjon for behandling av sosial fobi, men unge folk bør primært tilbys
samtaleterapi, medikamenter kan ev. være et supplement i behandlingsforløpet.

C Vente å se, ny kontroll om en måned
Ungen folk med betydelige angstplager bør raskt tilbys behandling.

D Delvis sjukmelding/ tilrettelegging
Delvis sjukmelding kan bli et nødvendig tiltak, men dette er ikke den primære behandlingen.
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En 28 år gammle mannlig vaktmester med kjent bipolar lidelse bruker for tiden ingen medisin. Han har
de siste 3 ukene hatt økende aktivitetsnivå, mener han er uthvilt med bare et par timers søvn om natta
og mener seg frisk. Han har nylig kjøpt en cabincruiser han skal leie ut, men har ingen maritim erfaring
fra før. Kona er skeptisk til at banken har gitt ham lån da hun mener de har ikke har økonomi til dette.
Pasienten er nå innbragt til legevakta fordi han har slått ned en mann i taxi-kø. Han er fullt orientert,
angir ingen åpenbare vrangforestillinger, er enig i at han er vel aktiv, men mener dette er positivt.
Hvilken lovhjemmel har du for å legge denne mannen inn på psykiatrisk sykehus mot hans vilje?

A Han har ingen tegn til psykose og kan derfor ikke innlegges til tvungent psykisk helsevern
Det er feil, jfr hva som er rett svar.

B Han kan legges inn etter Pasientrettighetslovens §4a av hensyn til pårørende
Denne lovhjemmelen kan kun brukes for somatisk behandling, ikke psykiatrisk lidelse. Det er
altså helt feil.

C Han er aggressiv og farlig og kan legges inn i henhold til Straffelovens §17 om nødrett
Nei, man kan bruke Phvl §3-3 og dessuuten er nok dette utenfor hva nødrett er tiltenkt

D X Han har mani og trenger behandling og kan derfor legges inn til tvungent psykisk helsevern
Jfr lovteksten og undervisning og praksis er dette riktig.
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En 18 år gammel kvinne ber om henvisning til PUT (Psykiatrisk Ungdomsteam). Hun har hatt noen
skremmende rusopplevelser og vil snakke med noen om dette. Hun har de siste to år røykt hasj
nesten daglig, 1 – 3 gram per dag. Har opplevd å se og høre ting som hun skjønner ikke kan ha vært
virkelig, ble veldig skremt og hadde «noia» lenge etterpå. Sier at foreldrene klager på at hun er sløv og
lite hjelpsom. Året før forlangte de at hun skulle ta urinprøver hver uke, men det ble for mye krangling
da prøvene hele tiden var positive – selv om hun hevdet å ikke ha inntatt hasj.
Hvilket utsagn beskriver sammenhengen mellom hennes bruk av hasj og symptomene best?

A X Slike symptomer kan forekomme når man røyker hasj i større mengder.
Hasj kan virke hallusinogent i store doser.

B Hennes symptomer er vanlige når man har ruset seg lenge på hasj.
Det kan skje, men det er ikke slik at dette vanligvis skjer ved lengre tids bruk.

C Hun har sannsynligvis en primær psykisk lidelse som ikke skyldes bruk av hasj.
Jo, det kan helt klart ha noe med rus å gjøre.

D Disse symptomene tyder på at hun også bruker sentralstimulerende rusmidler
Dette er riktig, men utelukker ikke hallusinasjoner.
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En 18 år gammel kvinne ber om henvisning til PUT (Psykiatrisk Ungdomsteam). Hun har hatt noen
skremmende rusopplevelser og vil snakke med noen om dette. Hun har de siste to år røykt hasj
nesten daglig, 1 – 3 gram per dag. Har opplevd å se og høre ting som hun skjønner ikke kan ha vært
virkelig, ble veldig skremt og hadde «noia» lenge etterpå. Sier at foreldrene klager på at hun er sløv og
lite hjelpsom. Året før forlangte de at hun skulle ta urinprøver hver uke, men det ble for mye krangling
da prøvene hele tiden var positive – selv om hun hevdet å ikke ha inntatt hasj.
Hva er den mest sannsynlige forklaringen på at prøvene er positive også når hun hevder at hun ikke
har ruset seg?

A Det kan ha vært noe feil med prøvene.
Det kan det ha vært, men prøvesvarene er ikke overraskende.

B X Det kan ta flere uker fra man slutter til prøvene blir negative.
Cannabis lagres i fettvev, og etter regelmessig røyking over tid vil en få positive prøver i mange
uker. Man må måle mengde for å se en nedgang.

C Hun har mest sannsynlig hatt i seg noe annet som ga utslag på prøvene.
Neppe, det er nok cannabis som gir utslag.

D Hun benekter rusbruk slik rusmisbrukere ofte gjør.
Tja, en litt drøy påstand og mindre hjelpsomt i en slik sak - og ikke grunnlag for å hevde ut fra det
vi vet.
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Hvilken muskel er ikke en del av rotatorcuffen?

A M. teres minor
B X M. teres major
C M. subscapularis
D M. supraspinatus
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Hvilken skulderlidelse er vanligst hos ungdom under 20 år?

A Subacromiell impingement
B X Instabilitet
C Rotatorcuffruptur
D Frozen shoulder (adhesiv kapsulitt)
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Hvilken påstand om skulderen er riktig?

A Skulderen karakteriseres av stor bevegelighet og stabilitet.
Stor bevegelighet men liten stabilitet

B I forhold til hofteleddet er stabiliteten i skulderen i større grad besørget av benet støtte og i mindre
grad av bløtdeler
Motsatt er riktig

C Skulderen består av fire ekte ledd. 
D X Skulderen plasserer ”hånden i rommet” og har stor betydning for ADL aktiviteter og yrkesutøvelse
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Hva er vanlig ved første gangs traumatisk fremre skulderluksasjon hos en 20 åring?

A X Det fremre nedre glenohumeralligamentet ryker
B Bakre labrum skades

Fremre nedre labrum skades
C Ofte får pasienten også samtidige cuffrupturer

Vanlig hos eldre; uvanlig hos yngre.
D Det er liten fare for residivluksasjon

Stor sjanse
0000157a87adef41b9
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En 40 år gammel mann kommer til ditt fastlegekontor. Han angir nummenhet i lillefinger og halve
ringfinger høgre hånd og at han har vært plaget med dette i 2 år. Det startet opp som perioder med
nummenhet men den har nå blitt konstant. Han har også atrofi i muskulatur i hånden, mest uttalt i
mellom tommel og pekefinger.
Hva er den mest sannsynlige årsaken til pasientens symptomer?  

A X Cubital tunnel sundrom
Rett svar alternativ, trykk på nervus ulnaris ved albue er det mest vanlige stedet for trykk på
denne nerven. Det er derfor mest sannsynlig at kompresjonen er her ved albuen.

B Kompresjon av nervus Ulnaris i kanalis Guyong.
Her er det trykk på n ulnaris men dette er mye sjeldnere tilstand en cubital tunnel.

C Tarsal tunnel syndrom
D Carpal tunnel syndrom
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En 40 år gammel kvinne faller på glattisen og får en Humerus skaft fraktur venstre side. Røntgen viser
dislokert brudd i mellom midtre og distale tredjedel av skaftet. Ved innkomst på skaden kan hun ikke
strekke ut i fingrene, og hun mangler ekstensjonskraft. Hun har også noe svakere ekstensjon i
håndleddet.
 Hva er den mest sannsynlige årsaken for dette?

A Skade på nervus ulnaris
B Sterke smerter i armen på grunn av frakturen
C Skade på ekstensor musklene for fingre og håndleddet.
D X Skade av nervus radialis

Det er vanlig at Humerus fraktur i dette området gir skade av nervus Radialis. Ekstensjon i fingre
blir borte og ekstensjonen på radial side av håndledd blir også svekket.
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En 50 år gammel kvinne kommer inn på ditt legekontor og plages med smerter under forfoten mest
tilsvarende 4 tå. Du finner redusert sensibilitet i spatia mellom 3 og 4 tå og smerter ved trykk på dette
området.
Hva er den mest sannsynlige årsaken for dette?

A X Mortons metatarsalgi.
Mortons nevrom, fortykkelse av digitale nerven ved forgreningen.

B Hallux valgus
C Pes transversoplanus, tverplatfot med clavus dannelse.
D Hammertå tilsvarende tå nummer 4.
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Hva menes med Ponseti-behandling av klumpfot?

A Tøyninger før operativ behandling hvor alle feilstillinger korrigeres
B Direkte operativ behandling for å korrigere feilstillinger
C X Tøyninger og seriegipsing med gradvis korreksjon av feilstillinger
D Tøyninger, gipsing hvis tøyningene ikke fører til målet
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-11-

37
En 30 år gammel kvinne, 160 cm høy og 90kg, kommer til fastlegen og klager over smerter i hælen på
venstre fot og mest ved belastning. Ved undersøkelse har hun smerter under hælen ved trykk på
calcaneus.
Hva er den mest sannsynlige årsaken til dette?

A Haglunds hæl
B X Plantar fasciitis

Calcaneal spore ved festet av plantar fascia. Gir smerter og ømhet under calcaneus.
C Calcaneo valgus
D Tarsal tunnel
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Hva er behandlingen av påvist hofteleddsdysplasi hos nyfødte?

A Abduksjonskinne
B Ingen behandling
C X Frejkas pute
D Gipsbehandling i 4 uker
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Du har legevakt. Et foreldrepar kommer med sin datter på 4 år. Du har sett henne tidligere fordi hun
har atopisk eksem og har vært løs i magen i perioder. Det siste døgnet har hun klødd voldsomt, og i
tillegg til eksem  i bøyefurer legger du merke til spredte vesikler, enkelte pustler og en del skorper på
hele kroppen. Flere vesikler fremviser umbilisering. Utslettet er særlig uttalt i hodebunn og på trunkus,
men lite i ansiktet. Hun har også enkelte blemmer i munnen. Hun har lett feber, men formen er
ganske fin.
Hvilken diagnose er mest sannsynlig? 

A X Varicella
Ja, mest sannsynlig hos denne jenta

B Erythema multiforme
Nei. Da kokardelignende elementer i huden, men kan gjerne være vesikler i munn. Ikke uvanlig at
erythema multiforme minor oppstår som følge av herpes simplex infeksjon.

C  Hånd-, fot- og munnsykdom
Nei, gir vesikler fortrinnsvis i munn, hender og føtter. Her er det generalisert utslett, og spesielt i
hodebunn. Vannkopper mest aktuelt hos denne jenta.

D Forverring av atopisk dermatitt med vesikler
Nei, vesikler kan oppstå i eksem, men da ikke typisk at de har umbilisering slik som beskrevet
her, og heller ikke affeksjon av munn. Umbilisering er typisk for viralt utslett. En aktuell
differensialdiagnose kunne vært ezcema herpeticum, men den er ikke nevnt her.
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Du kjører legevakt, og tilser en eldre kvinne med brennende smerter lokalisert til høyre, øvre
hodehalvdel inkludert høyre del av pannen. Smertene har vart i omtrent ett døgn. Det er normal
hudstatus, og hun er i sin vanlige allmenntilstand. Nevrologisk undersøkelse er normal.
Hvilken huddiagnose er mest sannsynlig?

A Erysipelas
Nei, her vil smerten og kliniske hudfunn som regel oppstå samtidig

B X Herpes zoster
Ja, dette kan begynne med kun smerte før kliniske funn i hud

C Impetigo
Nei, dette er sjelden smertefullt og halvsidig, og kliniske hudfunn vil sammenfalle med ubehag i
huden.

D Eczema herpeticum
Nei, her vil man forvente hudfunn samt også bakenforliggende atopisk eksem. Vanligere hos
yngre pasienter.
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En mann på 35 år oppsøker sin fastlege. De siste månedene har han merket at forhuden på penis er
blitt strammere. Det er blitt litt vanskeligere å trekke forhuden tilbake og i perioder har han ubehag i
forbindelse med seksuell aktivitet.
Ved inspeksjon sees hvitlige, litt arraktige drag på preputiet samt på glans penis med enkelte mindre
områder med erythem. Det sees også enkelte eccymoser og små erosjoner.
Han er tidligere hudfrisk, og har ikke utslett andre steder på kroppen enn det som er beskrevet over.
Hvilken diagnose er mest sannsynlig her?

A Invers psoriasis
Gir ikke arraktige, hvite drag som regel, og mer velavgrenset erythem. Gir som regel mer
affeksjon av rima internates, lysker og perineum. Ofte også affeksjon av andre intertriginøse
områder som axiller.

B Plateepitelcarcinom/spinocellulært carcinom
En aktuell differensialdiagnose, og derfor lurt å ta biopsi, men klinikk mest forenlig med lichen
sclerosus.

C X Lichen sclerosus
Ja, klassisk klinikk

D Lokalisert scleroderma/ morphea
Morphea kan gi arraktige drag, men klinikk er mer forenlig med lichen sclerosus, og lichen
sclerosus er langt vanligere enn morphea
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En tidligere hudfrisk kvinne på 27 år oppsøker fastlegen for å få behandling av ekstrem kløe i nakken.
De siste to årene har det klødd nærmest kontinuering på samme område. Ved undersøkelse finner
legen et velavgrenset, erythematøst plakk på 3x6 cm i nakken ved hårfestet med betydelig
lichenifisering. Det er ingen vesikler eller pustler. Ingen uttalt skjelling og ikke hårtap. Øvrig hud-, negl-
og slimhinnestatus er normal. Hun er ellers frisk, bruker ingen faste medisiner og har ingen kjente
allergier.
Hva er mest sannsynlige diagnose?

A Psoriasis vulgaris
Nei, gir skjelling og som regel utslett i mer enn bare et lite lokalt område i nakken. Mer sannsynlig
med nevrodermatitt/lichen simplex chronicus i dette tilfellet

B Seborreisk dermatitt
Nei, gir oftest diffus fetlig skjelling/flassing i større deler av hodebunn og/eller utslett på
predileksjonssteder i ansikt. Mer sannsynlig med nevrodermatitt/lichen simplex chronicus i dette
tilfellet

C X Nevrodermatitt/lichen simplex chronicus
Riktig. Hun har kommet i en vond kløesirkel, og har klødd seg til tilstanden

D Tinea capitis
Nei, men mulig differensialdiagnose, og bør ta sopprøver fra området. Tinea gir som regel
områder med hårtap. Mer sannsynlig med nevrodermatitt/lichen simplex chronicus i dette tilfellet
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En ung mann kommer til sin fastlege med et kløende utslett. Det debuterte den siste dagen av en
helgetur på hytta i Malvikmarka i midten av mai. Han hadde tatt med seg begge ungene på turen.
Ungene hadde sovet på hemsen, og han på et eget rom. Han og ungene har vært mye ute i shorts,
klatret i trær og badet i en innsjø. Ungene har ikke fått noe utslett.
Fastlegen ser utslettet fire dagar etter symptomdebut, og finner områder med grupperte, erythematøse
papler med noen millimeter til få centimeters mellomrom på høyre underarm, høyre legg og høyre side
av halsen. Det er ingen vesikler eller pustler.
Hva er den mest sannsynlige diagnosen?

A Veggdyrbitt
Veggdyr lever ikke i naturen i Norge, og er som regel et importfenomen. Mest sannsynlig med
loppebitt her, men utifra klinisk bilde er veggedyrbitt en viktig differensialdiagnose.

B Erythema migrans som følge av flåttbitt
Vanligst med en enkelt lesjon ved erythema migrans som gradvis brer seg utover. Ikke områder
med grupperte papler.

C Erythema multiforme
Gir mer kokardeformede lesjoner (target lesions) og symmetri samt oftest affeksjon
palmoplantart.. Klør som regel ikke.

D X Fugleloppebitt
Ja, mest sannsynlig. Barna har sovet i et annet rom enn far.  Fuglelopper kommer inn i huset
særlig i ventilasjonskanaler.  Lokalisasjon av utslett og tid på året passer bra.
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Du er fastlege, og blir oppsøkt av en mann på 67 år som over 1-2 år har utviklet en utstående
hudlesjon på venstre skulder. Ved inspeksjon ser du en velavgrenset, hudfarget liten tumor på 8mm
med teleangiektasier som kryper over en ytre perlemorsaktig kant av lesjonen. Det er sentral
ulcerasjon.
Hva er mest sannsynlig diagnose?

A Plateepitelcarcinom/ spinocellulært carcinom
Nei, i dette tilfellet mest typisk klinikk for nodulært basalcellecarcinom, men bør eksidere hele
tumor og sende til histologi. Det hender man får en overraskelse.

B X Basalcellecarciom
Ja, typisk klinikk for nodulært basalcellecarcinom

C Keratoacanthom
Nei, de kan ligne morfologisk, men har langt kortere sykehistorie

D Amelanotisk malignt melanom
Nei, i dette tilfellet mest typisk klinikk for nodulært basalcellecarcinom, men bør eksidere hele
tumor og sende til histologi. Det hender man får en overraskelse
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En kvinne på 52 år innleges med mistanke om vaskulitt i hud. Hun hadde ved innleggelsen typiske
hudforandringer på begge leggene med palpabel purpura og elementer med nekrotiske sår med lilla
misfargede sårkanter.
Det ble ved innlegglelsen tatt orienterende blodprøver i form av Hb, leukocytter med differensiering,
trombocytter, CRP, SR, ALAT og kreatinin. Disse viste normale verdier.
Hva er viktigst å gjøre videre for å få diagnostisk avklaring?

A Biopsi av et av sårene på en av leggene, så sentralt som mulig fra granulasjonsvev etter at
nekroser er fjernet
Nei, biopsi fra granulasjonsvev er dårlig strategi. Man får da som regel bare histologisk svar om at
det er granulasjonsvev tilstede. Det bør tas biopsi fra sårkant, og må få med subcutant vev for å
få god diagnostikk ved histologi.

B Blodprøve for vurdering av ANCA (antinøytrofile cytoplasmaautoantistoffer)
Dette er til hjelp i utredningen, men diagnosen settes på bakgrunn av histologi og typisk klinikk

C Blodprøve til vurdering av ANA (antinukleære antistoffer)
Dette er til hjelp i utredningen for vurdering av eventuell bakenforliggende kollagenose, men
diagnosen settes på bakgrunn av histologi og typisk klinikk.

D X Biopsi av et av sårene på en av leggene, fra sårkant, og dypt nok til å få med subcutis
Ja, riktig svar
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En gutt på åtte år kommer til skadelegevakta sammen med sin far. Han har hoppet på trampoline med
fire andre gutter i gata, men etter forsøk på en salto landet han på armen og fikk fryktelig vondt.
Røntgenbildene viser en antebrachiiumfraktur med minimal feilstilling. Det er sparsom hevelse og
legen finner at nevrovaskulær status er normal.
Hva er mest hensiktsmessig behanding her?

A Gipslaske fra MCP-rekken og til øverst på underarmen
B Gipslaske fra midten av underarmen til godt opp på overarmen med albuen flektert 90 grader
C X Gipslaske fra MCP-rekken til godt opp på overarmen med albuen flektert 90 grader
D Sirkulær gips fra MCP-rekken til godt opp på overarmen med albuen flektert 90 grader

0000157a87adef41b9

47
En melkebonde på 42 år har vært uheldig, og blitt dyttet overende av ei ku som senere tråkket henne
på leggen. Etter å ha vært innom legevakta ble hun henvist til akuttmottaket ved lokalsykehuset knapt
to timer kjøretur unna. Ektemannen kjørte henne. Røntgen viste en tibiafraktur i god stilling, og legen
på sykehuset fant upåfallende distal status. Hun var noe "stinn" i leggmuskulaturen, men hadde ikke
mer smerter enn man kunne forvente. Etter husets prosedyre ble det lagt en høy gipslaske og hun fikk
med seg krykker. Videre fikk hun en resept på pinex forte før hun fikk reise hjem med planlagt kontroll
om en uke.
På kvelden ringer ektemannen legevakta på nytt. Smertene i leggen blir bare verre og verre, og det
har ikke hjulpet nevneverdig med pinex forte. Kona ligger nå i senga og gråter av smerter.
Hva er mest hensiktsmessig å gjøre nå?

A Fortelle pasienten at det er normal å ha vondt i leggen etter et brudd
B Be pasienten forsøke med mer pinex forte, og ringe tilbake hvis det ikke hjelper
C X Be pasienten løsne på den elastiske bandasjen rundt gipslasken, og rekvirere

ambulansetransport til sykehuset
D Be pasienten løsne på den elastiske bandasjen som holder på plass gipslasken, og dra til

sykehuset påfølgende dag
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En 25 år gammel kvinne viser fram et nyoppstått utslett i ansiktet som kom etter at hun satt litt i solen.
De siste tre måneder har hun også merket økende grad av smerter i ulike ledd og økende grad av
sårhet i munnslimhinnen. Videre har hun hatt økende grad av tretthet og stort søvnbehov.
Ved undersøkelse har hun et rødlig utslett over kinn og nese, og et sår bak i ganen. Ellers ingen
kliniske funn.
Labprøver: Normale funn vedrørende SR, CRP, Trombocytter, Leukocytter og Hb. ANA er positiv med
følgende positive undergrupper: anti DNA og anti Sm.
Hva er mest sannsynlige diagnose?

A X Systemisk Lupus Erytomatosus
B Sjögren Syndrom
C Mixed Connective Tissue Disease
D Revmatoid Artritt (RA)
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En 40 årig kvinne har i løpet av de siste 6 måneder fått økende hard hud fra MCP rekken og distalt
begge hender. Forut for dette har hun i flere år hatt tendens til ”likfingre” med anfall av hvitlige fingre
når utsatt for kulde. Ved kapillærmikroskopi sees generelt slyngede og utvidede kapillærer med
enkelte blødninger og buskfenomener. I ansiktet har kvinnen små punktformige blødninger. Blodprøver
viser normal SR og CRP. ANA, RF og anti-centromer antistoff er positive.
Hva er mest sannsynlige diagnose?

A Mixed Connective Tissue Disease
B Systemisk sclerose av diffust utbredt type
C X Systemisk sklerose av begrenset type (CREST)
D Revmatoid artritt
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Hvilke ledd er hyppigst angrepet ved revmatoid artritt?

A MTP ledd
50-90%

B X MCP ledd
90-95%

C Knær
60-80%

D Håndledd
80-90%
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Noen hudområder i ansiktet skal man være spesielt oppmerksomme på, og her være forsiktig med å
gjøre eksisjoner når man er i allmennpraksis. Dette da eksisjon i disse områdene kan gi risiko for
ektropion og/eller være et område med risiko for skjemmende arr slik at hudtransplantasjon bør
vurderes. Ved behov for eksisjon i disse områdene bør man vurdere å henvise til plastikkirurg. 
Hvilke spesielle områder er det dette aller mest dreier seg om?

A Panne, tinninger og hodebunn

Ikke så risikabelt å skjære i som leppe, nedre øyelokk og nesevinge
B Hake, kinn og nasolabialfure

Ikke så risikabelt å skjære i som leppe, nedre øyelokk og nesevinge
C X Leppe, nedre øyelokk og nesevinge

Ja, man skal være spesielt oppmerksom på leppe, nedre øyelokk og nesevinge
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Hva er hensikten med å randomisere i en RCT (randomized clinical trial)?

A X Gjør det mulig å si noe om kausalitet og balansere ut individuelle karakteristika mellom gruppene
B Gjør det mulig å blinde/ maskere
C Gjør det mulig å blinde/ maskere og si noe om kausalitet
D Gjør det mulig å blinde/ maskere og balansere ut individuelle karakteristika mellom gruppene
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Infeksjoner med meticillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) er vanskligere å behandle og
svært uønsket i norske helseinstitusjoner. Forebygging og kontroll av MRSA er derfor en sentral
smittevernoppgave.
Hvilket utsagn om MRSA er riktig?

A Når MRSA har etablert seg i en populasjon, er det ikke mulig å komme tilbake til en lav insidens.
Smitteverntiltak og nasjonale strategier for å trenge tilbake utbredelsen av MRSA har klart å
redusere forekomsten i f.eks. UK og Frankrike.

B Karbapenemer er effektive mot MRSA.
Det er ikke riktig.

C I Norge skal man eradikere bærerskap av  MRSA.
Forsøk på eradikasjon skal bare gjøres hos enkelte grupper som helsearbeidere eller kronisk
syke pasienter.

D X Både infeksjon og bærerskap av MRSA er meldepliktig i Norge.
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Du arbeider som kommuneoverlege og vil forsøke å begrense antallet nye HIV-tilfeller i kommunen din
gjennom en informasjonskampanje. Hvilke av disse risikogruppene bør du rette din kampanje mot da
klart fleste nye tilfeller med HIV vil opptre i disse gruppene?

A X Menn som har sex med menn og innvandrere
B Menn som har sex med menn og intravenøse rusmisbrukere
C Immunsupprimerte og intravenøse rusmisbrukere
D Innvandrere og prostituerte kvinner
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En kvinne på 20 år har hatt ubeskyttet sex (vaginalt samleie) med en mann som i ettertid viser seg å
være HIV-smittet uten at han var klar over det. 
Hva er sjansen for at hun er blitt smittet?

A over 15%
B 2-5%
C X Mindre enn 1%
D 5-10%
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Som fastlege for en 55 år gammel pasient, får du spørsmål om hun kan være arvelig disponert for
kreft. Hun har selv ikke kreft, men hun er bekymret fordi hennes mor døde av brystkreft 73 år gammel
og hennes far døde av tykktarmskreft da han var 79 år. Foreldrene var ikke i slekt. Hun har også flere
andre tilfeller av kreft i familien, inkludert en morfar som fikk hudkreft (basalcellekreft) og farmor som
fikk livmorhalskreft henholdsvis 70 og 58 år gamle.
Hva er den riktigste oppfølging av denne pasienten?

A Du vil si at hun må vente til hun selv eventuelt skulle få kreft, før du vil henvise til genetisk
veiledning.

B X Du vil si at det er liten grunn til å mistenke arvelig kreft i denne familien, og ikke henvise til
genetisk veiledning
Det er ikke mistanke om arvelig kreftsyndrom i denne familien pga alder og type kreft hos
slektningene. Foreldrene hadde vanlig forekommende kreftformer i forholdsvis høy alder.
Besteforeldrene hadde krefttyper som ikke er forbundet med arvelig risiko. Derfor er det ikke
mistanke om monogen årsak til kreft. Det kan argumenteres med at hun vil ha en generell
kreftrisiko-økning, siden både mor og far hadde kreft, men den er polygen. Risikoen vil ligge noe
over bakgrunnsrisiko, men ikke spesielt mye. Derfor er det ikke grunn for henvisning til genetisk
veiledning.

C Du vil si at det trolig er en moderat økt risiko for kreft i denne familien, og henvise til genetisk
veiledning.

D Du vil si at det er stor grunn til å mistenke arvelig kreft i denne familien, og henvise til genetisk
veiledning.
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Alle førstegenerasjons lavdoseantipsykotika kan gi hyperprolaktinemi som bivirkning.
Hvilket symptom kan pasienten da oppleve?

A Tørrhet i vagina.
B Diplopi.
C X Menstruasjonsforstyrrelser.
D Urininkontinens.
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I Norge er det registrert to forskjellige midler som kalles benzodiazepinliknende hypnotika eller z-
hypnotika. Navnet antyder likheter med benzodiazepinene, men vi finner også potensielt viktige
mekanistiske forskjeller. Disse legemidlene virker gjennom å forsterke effekten av en endogent
forekommende nevrotransmitter på en bestemt reseptortype. Hvilken?

A X GABAA-reseptoren
B Serotonin 5HT2A-reseptoren
C Serotonin 5HT2B-reseptoren
D GABAB-reseptoren
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NSAIDs (Ikke streoide antiinflammatoriske medikamenter) kan gi nyresvikt. Hvilken av følgende
mekanismer er den viktigste?

A Hemming av enzymet kolinesterase.
B Hemming av reninproduksjon.
C Økt effekt av antidiuretisk hormon.
D X Hemming av produksjonen av vasodilaterende prostaglandiner.
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På legevakt som primærlege får du besøk på legekontoret av en pasient med blandt annet kjent
nyresvikt. Du ønsker å ta en venøs blodprøve av pasienten for å få kontrollert serum-kreatinin og
serum-kalium. Siden du ikke har hjelpepersonell tilgjengelig og det er langt til sykehuset må du ta
prøven selv. Det viser seg å bli vanskelig siden det er vanskelig å se pasientens vener i albuen. Hvilket
av tiltakene nedenfor er mest nyttig å få tatt en god blodprøve av pasienten?

A Be pasienten ligge med beina høyt når du tar prøven
hjelper lite

B X Be pasienten strekke ut armen godt før du tar prøven
ja

C Be pasienten knytte neven gjentatte ganger med stasebåndet på før du tar prøven
kan medføre falsk hyperkalemi i prøven

D Be pasienten kjøle ned armen under rennende vann før du tar prøven
bidrar ikke positivt
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Hvilke bakterier er naturlig resistente mot cefalosporiner?

A Staphylokokker
B Pseudomonas
C X Enterokokker
D Enterobacteriaceae

0000157a87adef41b9
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Du har en 40 år gammel kvinne på legekontoret med feber på 39 grader C. Ved klinisk undersøkelse
påvises bankeømhet svarende til nyrelosjen på venste side. Ved undersøkelse av urinen påvises
pyuri.
Du mener det er forsvarlig å behandle pasienten uten at hun innlegges i sykehus. Hvilket av de
følgende alternativer mener du er riktigst?

A Du starter behandling med intramuskulær injeksjon av 1 g ampicillin etterfulgt av 7 dager med
ampicillin peroralt
Ved øvre UVI er det indikasjon for dyrkning av urinen. Ampicillin vil idag kunne ha relativt stor
sjanse for terapisvikt pga rel utbredt resistent også hos E.coli

B X Du sender urinprøve til dyrkning og starter behandling med trimetoprim-sulfa
Dyrkning og resistensbestemmelse er her indisert, og med en øvre urinveisinfeksjon (pyelonefritt)
er trimetoprim-sulfa et akseptabelt behandlingsalternativ.

C Du sender urinprøve til dyrkning og starter behandling med trimetoprim og skifter eventuelt etter
resistensbestemmelse.
Trimetoprim er ikke egnet for en øvre urinveisinfeksjon

D Du starter behandling med mecillinam og tar dyrkning av urinen 1 uke etter avsluttet behandling
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En 40 år gammel kvinne opereres med hysterektomi pga. blødningsforstyrrelser.  Bildene viser to HE-
fargede snitt fra uterus (HE, hhv. 20X og 100X forstørrelse). Begge snitt fremstiller deler av tumor.
Hva er diagnosen?
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A Endometriekarsinom
Tumor ligger i myometriet, og består av muskulatur, ikke endometrium.

B X Submukøst leiomyom
Det foreligger et leiomyom under endometriet

C Endometriepolypp      
Tumor ligger i myometriet, og består av glatt muskulatur. Histologisk bilde passer ikke med
endometriepolypp.

D Adenomyose
Adenomyose er endometriekjertler omgitt av endometriestroma, beliggende i myometriet.
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En mannlig pasient på 70 år har i lengre tid hatt et sår som ikke gror i ansiktet. Hva er mest
sannsynlige diagnose?
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A Plateepitelkarsinom
B Malignt melanom
C X Basalcellekarsinom
D Ulcerasjon etter kronisk kløe
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Det fins flere histologiske typer av ovarialtumores. Hvilken type er hyppigst forekommende?

A Lymfomer
B Sex cord-stromale tumores
C Germinalcelletumores
D X Epiteliale tumores
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Hvilken av følgende ovarialtumores kan forekomme som en såkalt "borderline"-variant?

A X Mucinøst cystadenokarsinom
B Brennertumor
C Thecofibrom
D Dysgerminom
E Dermoidcyste

0000157a87adef41b9
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En 23 år gammel gutt, som i 2 årsalderen ble operert med orchiopeksi på begge sider pga manglende
descens av testiklene, innlegges urologisk avdeling pga hard og uøm tumor, ca 3 cm i diameter, i
venstre testikkel. Ultralyd av testiklene viser en solid tumor som ligger innenfor tunica albuginea. På
mistanke om testikkelkreft  rekvireres nødvendige tumormarkører før pasienten opereres med
orchiektomi.
Hvilke tumormarkører bør legen rekvirere?

A Beta-HCG, testosteron og CEA
B CA-125, ALP og AFP
C X AFP, beta-HCG og LDH

Svaralternativ B er korrekt. AFP og HCG er spesifikke markører ved testikkelkreft. LDH er en mer
generell tumormarkør som ofte er forhøyet hos pasienter med høyt tumorvolum, inkl metastaser,
men som er nyttig i oppfølgingen, spesielt ved cytostatikabehandling

D CEA, Chromogranin A og CA-125
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En 70 år gammel mann blir undersøkt med ultralyd abdomen på grunn av diffuse magesmerter.  Som
et tilfeldig funn finner man en tumor i den kraniale polen av venstre nyre.
Nyren fjernes og ved makroskopisk undersøkelse finner man en velavgrenset tumor med en snittflate
med blødninger, nekrose og fastere områder. Bildet viser et snitt fra tumorvevet (HES x400).
Hva er diagnosen?

A Lipom
B Hamartom
C X Nyrecellekarsinom
D Metastase fra adenokarsinom
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En 50-år gammel mann debuterer med asymptomatisk hematuri.  CT-undersøkelse avslører
hydronefrose på høyre side og en obstruerende tumor distalt i ureter.  Pasienten blir operert, og
preparatet blir sendt til Avdeling for patologi for undersøkelse.
Hva er den mest sannsynlige histopatologiske diagnosen?

A X Overgangsepitelkarsinom
B Neuroblastom
C Adenokarsinom
D Plateepitelcarsinom
E Nyrecellekarsinom
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En 35 år gammel kvinne kommer til deg med et kløende utslett på ekstensor sidene av albuene og
knærne. Utslettet består av rødlige papler og plaque med skjellende overflater.
Hvilke histologiske funn venter du å finne ved mikroskopisk undersøkelse av biopsier fra utslettet?

A Akantolyse, suprabasale epidermale blemmer og positiv immunfluorescens mot IgE langs
cellemembraner i epidermis 
 
forenlig med Pemphigus vulgaris

B Spongiose, blemmer, perivaskulær infiltrater bestående av lymfocytter, mastceller og eosinofile
granulocytter 

forenlig med Eksematøs dermatitt
C Infiltrasjon av lymfocytter i overgang dermis/epidermis, degenerasjon av epidermis" basallag og

Civatte legemer 

forenlig med Lichen planus
D X Hyper- og parakeratose, mikroabsesser, akantose og suprapapillær fortynning av epidermis 

forenlig med Psoriasis
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Du møter pasienten på fastlegekontoret. Det er en 23 år gammel kvinne, tidligere frisk, ingen barn,
bruker p-piller. Det er ingen spesielle sykdommer i familien. Hun forteller at hun har kjent en tumor i
høre bryst i en uke. Det er kanskje litt øm. Det er ikke noe å bemerke ved inspeksjon. Ved palpasjon er
det en veldefinert tumor litt lateralt og oppad i høyre bryst. Det er ingen andre funn.  
Hva tror du dette er, og hva vil du eventuelt foreta deg?

A Betennelse med abscess. Vil prøve med antibiotika.
B Brystkreft, vil utrede nærmere med bildediagnostikk
C X Fibroadenom, vil henvise til kirurgisk poliklinikk
D En cyste, vil prøve å tappe ev. væske.
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Ei jente født til termin med fødselsvekt 3450 g er lagt inn på nyfødt intensiv avdeling i en alder av 2
dager. Jenta er veldig gul, slapp og vil ikke ta brystet. På blodprøvene som du ordinerer finner du en
bilirubinverdi på 340 mikromol/L (for den aktuelle fødselsvekten ligger bilirubinverdien på
utskiftingsgrensen), Coombs er positiv og det foreligger en Rh-immunisering.
Hvilken behandling bør du starte med?

A Oppstart med intravenøs immunglobulin behandling
Man vil ved hyperbilirubinemi aldri gi imunglobuliner som monoterapi.

B Oppstart med dobbel lysbehandling
Det er snakk om en Rh-immunisering og man skal da i tillegg til lysbehandling gi intravenøs
immunglobulin behandling.

C X Lysbehandling og intravenøs immunglobulin behandling
For dette barnet finnes allerede på dag 2 høye bilirubinverdier som ifg blodprøvene er forårsaket
av en Rh-uforlikelighet. Bilirubinverdiene ligger på utskiftningsgrensen, men det første
terapeutiske skrittet vil være å gi optimal lysbehandling og intravenøs immunglobulin behandling.

D Forberedelse til utskiftingstransfusjon
Utskiftingstransfusjon er ikke det første terapeutiske tiltaket hos dette barnet.
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På helsestasjonens 2-årskontroll er et foreldrepar bekymret fordi de synes datteren vokser lite. Fra
vekstkurven (vedlagt) ser du at hun var 50 cm (50 percentilen) ved fødsel og nå ligger hun på 10
percentilen. Mors høyde er 170 cm og fars høyde er 183 cm. 
Hva er riktigst vurdering av jentas vekst?
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A X Vekstmønsteret er unormalt; hun har krysset så mange percentiler at hun ligger under nedre
percentil for genetiske potensial. 
Midtforeldrehøyde blir 160 - 180 cm, og ut fra kurven til høyre ser man at dette ligger OVER 10
percentilen der hun nå ligger, dvs hun ligger an til å bli lavere enn nedre grense av forventet
slutthøyde

B Jentas vekstmønster er normalt. Hvis hun fortsetter dette vekstmønsteret vil hun få en slutthøyde
innefor sitt genetiske potensial.
Kryssing av percentiler i de to første leveår må sammenholdes med genetisk potensial; hvis hun
fortsetter som nå vil hun få en slutthøyde som ligger under midtforeldrehøyden (utregnet blir den
170 cm +`\-10cm). Hun ligger nå på et nivå som vil gi <160cm i slutthøyde (har "funnet sin
percentil" ved 2 års alder).

C Vekstmønsteret er unormalt; hun har krysset mer enn 2 percentilkanaler hvilket gir mistanke om
tilgrunnliggende sykdom.
Det er normalt å krysse percentiler første 2 år (men ikke utover det midtforeldrehøyden tillater).

D Vekstmønsteret er normalt; barn vokser i rykk og napp de 2 første leveårene. Basert på
midtforeldrehøyden vil hun hente seg inn til normal slutthøyde.
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Karin kommer på 6 ukers kontroll på helsestasjon. Hun fullammes. Hun gir blikk-kontakt, beveger
armer og bein symmetrisk. Hun ligger i et fleksjonsmønster og har begynnende hodestabilitet. Vurder
hennes vekstskjema. Hun er i fin form. Foreldrene er ikke bekymret, men lurer på om det er normalt at
hun synes å ha liten evne til å se oppover?
Hva er den mest relevante håndteringen?
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A X Henvisning til barneavdeling med forhåndsbestilling av cerebral ultralyd.   
Hun har en raskt økende hodeomkrets og muligens solnedgangsblikk som tegn på hydrocephalus

B Gi foreldrene beskjed att dette er normalt og ikke trenger ekstra kontroll  
Tydelig avvik på hodeomkretskurve

C Ny vurdering på helsestasjon om 2 uker
Flere målinger med tegn på avvik. Skal henvises videre

D Henvisning til barneavdeling med samtidig EEG
Ikke misstanke om epilepsi eller anfall. Borkastet tid i forhold til hovedproblemet.
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Du er vakthavende ved barneavdelingen. Det kommer en 3 år gammel gutt med luftambulansen. Han
er tidigere frisk  og har temperatur på 39,9 grader ved innkomst. Han er ikke kontaktbar og rykker i
hele kroppen! Han er ikke nakkestiv. Han har alt fått to doser midazolam (bensodiazepin). Rykningene
roet seg på hver dose i cirka 5 minutt, men nå har han fortsatt rytmiske rykk. Foreldrene har ikke fått
kontakt med ham etter at han begynte å få rykninger for ca 45 minutter siden.    
Hvilken diagnose er mest sannsynlig nå?       

A Typisk feberkrampe         
Varighet av anfallet

B Meningitt  
Han er ikke nakkestiv

C X Konvulsiv status epilepticus
Foreldrene har ikke fått kontakt med ham etter at han begynte å få rykninger for ca 45 minutter
siden.

D Benign barnepilepsi         
Dette er et provosert anfall
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Foreldrene til en 12 måneder gammel gutt er bekymret da de opplever at han ikke har utviklet seg
særlig mye motorisk de siste månedene. Han sitter stødig, men kan ikke komme til sittende selv. Han
kan ikke krabbe. Små ting plukker han fint med begge hendene med bruk av pinsettgrep og han lager
masse forskjellige lyder og sier ma-ma til moren. Det er vanskelig å undersøke ham nøye da han er
skeptisk til deg, men han blir oppmerksom når mammaen sier navnet hans. Du klarer ikke å få fram
noen senereflekser 
Hva er den mest sannsynlige diagnosen? ·         

A Psykisk utviklingshemming
Har forskjellige lyder og enkelte ord, er skeptisk og reagerer på navnet sitt

B Autisme
Han er skeptisk på fremende, reagerer på navnet sitt

C Cerebral parese 
Ikke utløsbare senereflekser, normal finmotorikk taler imot CP

D X Nevromuskulær sykdom
Han har ikke utviklet seg særlig mye motorisk de siste månedene. Han sitter stødig, men kan ikke
komme til sittende selv. Han kan ikke krabbe.
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Du har vakt på legevakta, og tar imot ei 14 år gammel jente som forteller at hun har blitt utsatt for en
voldtekt med vaginal penetrasjon av en 18 år gammel gutt kvelden før. Du gjennomfører klinisk
undersøkelse med sporsikring og prøvetaking, og finner en fersk laserasjon i jomfruhinnebremmen kl 5
med ferske sårkanter.
Seinere blir du spurt om å skrive en legeerklæring, hvor politiet ønsker at du drøfter funnet i forhold til
mistenkt handling. Hvilken formulering av alternativene nedenfor er den mest korrekte i denne
situasjonen?

A Funn som tyder på traume mot kjønnsorganet. Funnet er imidlertid uspesifikt, da mange typer
traume som kan gi slike funn i tillegg til overgrep. Dette gjelder gymnastikk, riding, bruk av
tamponger og fall. 

B X Funn som tyder på traume mot kjønnsorganet. Funnet er suspekt, da spesielt traumer i form av
vaginal penetrasjon med fremmedlegeme har vist å kunne gi slike stader.

C Funn som tyder på traume mot kjønnsorganet. Alle typer traumer kan imidlertid gi et slikt
skadebilde, og det er umulig basert på medisnsk kunnskap å si noe mer om skademekanismen.

D Funn som tyder på traume mot kjønnsorganet. Funnet er helt entydig i forhold til voldtekt med
vaginalt samleie, da det ikke er andre skademekanismer som kan forklare dette.
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En tre år gammel gutt leker med legoklosser på venterommet på legekontoret. Plutselig begynner han
å hoste kraftig og blir blå i ansiktet. Du jobber på kontoret som lege og konstaterer at gutten hiver
kraftig etter pusten og besvimer.  
Hva skal du gjøre nå?

A Undersøke for frie luftveier, starte munn til munn ventilasjon og hjertekompresjon (2:30)
Se annet alternativ; anbefales ikke denne rytme ved kompresjon til barn (når det utføres av
fagfolk)

B X Undersøke for frie luftveier, starte munn til munn ventilasjon og hjertekompresjon (2:15)
Man skal alltid us for frie luftveier hos person med akutt pustebesvær og bevistløshet og starte
ventilering og kompresjon

C Sette adrenalin (1 mg/ml) 0,15 ml i.m., starte munn til munn ventilasjon og hjertekompresjon
(2:15)
Mistanke om akutt anfylaksi kan retferdiggjøre denne handling, men mindre relevant alternativ

D Sette adrenalin (0,1 mg/ml) 0,15 ml i.m., starte munn til munn ventilasjon og hjertekompresjon
(2:15)
Mindre relevant alternativ, adrenalin dosen feil
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Vaksinasjon mot røde hunder anbefales av WHO til alle barn.
Hvorfor?

A X Fordi rubella infeksjon i graviditetens første trimester kan føre til malformasjoner hos fosteret
Rett svar

B Fordi rubella er en ubehagelig virusinfeksjon som noen ganger kan føre til mannlig sterilitet
Rubella er vanligvis en mild febril sykdom med utslett

C Fordi uvaksinerte barn i etterforløpet av en rubellainfeksjon har økt risiko for encefalitt
Det er spesielt meslinger som kan føre til encefalitt
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I distriktsturnus undersøker du en 15 år gammel gutt med hodepine. Han har hatt episoder med
hodepine til og fra siste 6 måneder, men forverring siste 4-6 uker. Hodepinen kan ledsages av kvalme
og brekninger, siste måneden oftere plaget på morgenen enn på ettermiddagen. Han har hatt episoder
med synsforstyrrelser og ustøhet. Mor har migrene. Ved klinisk undersøkelse er det normale forhold i
svelget, normalt over hjerte, lunger og abdomen. Ved nevrologisk status angir han dobbeltsyn ved
blikk til den ene siden og ved Rombergs prøve er han tydelig ustø. For øvrig er det normal nevrologisk
status.    
Hva er mest sannsynlige diagnose?

A Migrene
Ved migrene kan man ha morgenhodepine, men det er uvanlig at man får økende
morgenhodepine. Migrene er vanlig hos barn og ungdom og det er migrene i familien. Imidlertid
har pasienten i tillegg nevrologiske utfall i form av dobbeltsyn og ustøhet, noe man ikke skal ha
ved vanlig migrene.

B Tensjonshodepine
Lite sannsynlig som hovedårsak til symptomer og funn. Ved tensjonshodepine er det sjelden
morgenhodepine, og aldri synsforstyrrelser eller nevrologiske utfall.

C Vaskulær malformasjon
Vaskulære malformasjoner som gir opphav til hodepine hos barn og ungdom er svært uvanlig,
men kan forekomme. Subaraknoidal-blødning med encefalitt-liknende symptomer sekundært til
aneurysme kan forekomme, men er svært sjelden. En annen sjelden vaskulær malformasjon er
Moyamoya som kan gi opphav til blødninger, aneurysmer og tromboser. Vanlige manifestasjoner
er slag og kramper hos barn. Sykehistorien med gradvis økende symptomer og nevrologiske utfall
taler mer for tumor cerebri.

D X Tumor cerebri
Det er en svært liten andel av barn og unge med hodepine som har tumor cerebri, men denne
pasienten har økende hodepine, etter hvert også morgenhodepine med ledsagende kvalme,
brekninger og synsforstyrrelser, noe som kan skyldes økt intrakranielt trykk og hydrocefalus
forårsaket av en tumor i bakre skallegrop. Han har i tillegg nevrologiske utfall i form av dobbeltsyn
og ustøhet. Dette til sammen gjør at tumor cerebri er mest sannsynlige diagnose selv om det ikke
nødvendigvis må være det. I denne situasjonen er det viktig å gjøre en MR caput i løpet av noen
dager for rask avklaring.
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Ved rehydrering ble det gjort en feil da man blandet intravenøs væske. Rehydreringsvæsken (Glukose
5%) ble tilsatt 70 mmol K+ og 20 mmol Na+ istedet for motsatt. Hva er risikoen ved for mye K+ i
intravenøs væske ved rehydrering?

A X Hjerterytmeforstyrrelser
B Hjerneødem
C Venetrombose
D Nyresvikt
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-28-

82
Kommunelegen kommer i sykebesøk til en 67-årig pasient som har fått økende smerter, rødme og
varme i venstre testikkelregionen i de siste ukene, samtidig som den er blitt litt større. Han har med
smertestillende klart seg bra på Paracetamol.
Hva er det viktigste legen bør spørre ham om?

A Om han har andre behandlingskrevende sykdommer og bruker medikamenter
B Om han har hatt traumer mot testikkelen den senere tid
C Om han har hatt ubeskyttet samleie samt svie og utflod fra urethra

Meget mindre sannsynlig i denne alders gruppe.
D X Om han har symptomer på vannlatingsforstyrrelser som sannsynlig årsak til epididymitt i hans

alder
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Hva er det hyppigste symptom/funn ved blærekreft?

A X Hematuri.
B Anemi.
C Smerter i underlivet.
D hyppig vannlatning.
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46 år gammel kvinne innlagt akutt med 2 dagers tiltagende smerter i ve. flanke og kvalme. Hun er
klam, blek. med Puls 110, BT 80/50, og Tp 39.5. Ultralyd abdomen har vist ve. hydronefrose med en
sannsynlig 1.2 cm. stein proximalt i ve. ureter. Klokken er 2200. Du starter med intravenøs
antibiotikabehandling.
Hvordan skal pasienten behandles videre?

A X Akutt innleggelse av nefrostomi
Sikreste avlastning av en septisk pasient med obstruksjon av de over urinveie.

B Subakutt ekstracorporal shockwave lithotripsi (ESWL)
ESWL er kontraindisert i en septisk pasient.

C Subakutt nefrostomi neste morgen med erfaren røntgenlege tilgjengelig
Obstruert urinveie med symptomer på sepsis skal avlastes akutt og ikke vente til neste morgen.

D Akutt operasjon med innleggelse av J-J stent i venstre ureter
Ikke så god avlastning som ved nefrostomi.
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Hvilket av de følgende alternativ inneholder de viktigste risikofaktorer for nyrekreft?

A Cadmium og nitrosaminer
B Promiskuitet og hyppig partnerskifte
C X Fedme og røyking
D Alkohol og overforbruk av paracetamol
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Hva er de vanligste årsakene til dialysekrevende nyresvikt i Norge idag (angi i "prioritert" rekkefølge,
vanligste årsak først)?

A X Hypertensjon/vaskulær, omtrent like mye diabetes og glomerulonefritt
B Diabetes, glomerulonefritt, hypertensiv årsak
C Hypertensjon/vaskulær, diabetes, polycystisk nyresykdom
D Hypertensjon/vaskulær, diabetes, obstruktiv nyresykdom (avløpshinder / postrenal)
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Vi estimerer ofte nyrefunksjon som Glomerulær Filtrasjons Rate (eGFR). Hvilke opplysninger trenger
man for å kunne gjøre dette mest mulig korrekt?

A Alder, kjønn, s-kreatinin,
B Alder (år), kjønn (M/K), s-kreatinin (mikromol/l), s-karbamid (mmol/l)
C X Alder, kjønn, rase, s-kreatinin (mikromol/l)

Dette gir beste resultat, vi bruker ikke rase i den automatiske utrekning som gjøres av lab-
systemet men det er fordi vi ikke har data på rase, afrikanerer har mer muskler og høyere s-kreat
veridier for samme GFR

D Alder, kjønn, rase (Afrikaner / Annet)
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Pasienter med nefrotisk syndrom kan ha flere typer nyreskade. Hva er det karakteristikse
histopatologiske bildet ved minimal change nefropati?

A Sklerose i mesangiale områder
B Endokapillær proliferasjon av endotelceller, med akkumulasjon av granulocutter og

mononucleære celler
C Halvmåne-glomerulonefritt med ekstrakapillær proliferasjon
D X Normale lysmikroskopiske funn. Avflating av fotprosesser ved elektronmikroskopi.
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En 56 år gammel mann kommer til fastlegen pga. tiltagende slapphet og økende tungpust ved
anstrengelse. Han er tidligere frisk og har ikke vært hos lege på ca 10 år. Han er ikke-røyker, men har
en sedat livsstil og er overvektig med BMI 34, BT 157/97, betydelige ødem. 
Lab. (ref.omr i parentes):
Hb 12,2 g/dl (13,4-17,0 g/dl)
Fastende glukose 7,8 (4,2-6,3 mmol/l)
HbA1c 6,8 (4,3-5,6 %) 
Kreatinin 256 (60-105 mikromol/l), eGFR 28 (> 90)
U-stix viser albumin 2+, ellers negativ
Albumin/kreatinin ratio i urin 190 mg/mmol (< 3mg/mmol). 
Han henvises til nefrolog, og det gjøres nyrebiopsi, se bildet.  
Hvilken behandling for nyresykdommen er indisert?
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A X Blodtrykksbehandling, først og fremst ACE-hemmer eller Angiotensin 2-blokker fordi han har
albuminuri. 
Riktig svar. Klinisk har han diabetes, og histologi verifiserer dette med typiske funn av Kimmelstiel
Wilson lesjon (og capsular drop) som er nærmest patognomonisk for diabetes nyreaffeksjon. Ved
langtkommet diabetes nyresykdom er det først og fremst blodtrykksbehandling/reduksjon av
albuminuri med ovennevnte medikamenter som er indisert.

B Ingen. Ved så uttalte funn kan man forvente endestadium nyresvikt i løpet av noen måneder eller
innen et år. 

C Behandling med ACE-hemmer eller Angiotensin 2-blokker for å redusere blodtrykk og albuminuri.
Dersom vedvarende albuminuri etter 6 måneders behandling vurderes en 6-måneders
Prednisolonkur, med initialdose 1 mg/kg/dag. 

D Høydose steroider og cyklofosfamid.
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Kristian (52) kommer til en akutt konsultasjon fordi han føler seg dårlig. Han har tidligere vært helt frisk
og har ikke vært til lege de siste 7 årene. Han har BMI ca 33, røyker ikke, ingen medisiner. Han har
hodepine, er sliten og kanskje litt fjern i sine svar. Han drar litt på  høyre bein. Blodtrykket er 240/128 i
gjennomsnitt av tre standardiserte målinger. Legen ringer og diskuterer med vakthavende
assistentlege på medisinsk avdeling.
Hvilken av følgende vurderinger er mest korrekt?

A Start behandling med Lisinopril 20 mg x1 (ACEi) og hydroklortiazid i lav dose, ny kontroll om 2
dager på legekontoret

B Rekvirer aktutt cerebral CT, hvis ingen blødning ta han tilbake neste dag for å starte
blodtrykkesenkende behandling og statin

C X Legg inn pasienten, start Trandate infusjon (beta+alfablokker), reduser BT til ca 200/110 i løpet av
første døgn
Mulig hjerneslag. Trykket må ikke senkes for mye. Evt hypertensiv encephalopati. Uansett må
pasienten innlegges for raks trykksenking, men dog relativt forsiktig senking pga mulig hjerneslag.
Poliklinisk håndtering av slike pasienter blir helt feil. Det er kun for de uten organpåvirkning.

D Legg inn pasienten, start Trandate infusjon (beta+alfablokker), reduser BT til ca 160/90 i løpet av
første døgn
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En 27 år gammel kvinne har fått residiv av Graves sykdom. Hun har tidligere vært behandlet med
thyreostatika (Neo-Mercazole) i 18 måneder; dette ble seponert for 1 år siden. Hun har nå typiske
symptomer som ved hypertyreose, fritt tyroksin (FT4) er 35 pmol/l (referanseområde 12,0 - 22,0 pmol/
L), thyreoideastimulerende hormon (TSH) < 0.01 mIE/L (referanseområde 0,27 - 4,20 mIE/L) og hun
har forhøyet nivå av TSH-reseptor antistoff. Hun har lest om sykdommen på nettet og ønsker nå
behandling med radioaktivt jod. Hun forteller også at hun har ønske om snarlig svangerskap. Hvilket
råd gir du henne?

A X Hun bør vente iallfall 4-6 måneder etter behandling med radioaktivt jod før hun slutter med
prevensjon og forsøker å bli gravid.
Riktig. Se begrunnelse under C.

B  Hun bør ikke bli gravid de påfølgende 3 år etter behandling med radioaktivt jod.
Feil. Det finnes ikke data som gir holdepunkt for at dette er nødvendig. Se for øvrig begrunnelse
under C.

C Hun behøver ikke bekymre seg for dette. Behandling med radioaktivt jod har ingen betydning for
hennes planer om snarlig svangerskap.
Feil. Pågående svangerskap er en absolutt kontraindikasjon mot behandling med radioaktivt jod,
og planlagt snarlig svangerskap (innen 4-6 måneder etter behandling med radioaktivt jod) er en
relativ kontraindikasjon. Føtalt thyreoideavev kan ødelegges av radioaktivt jod, og dette kan
påvirke fosterets nevrokognitive utvikling. Eksponering for radiojod tidlig i organogenesen kan
føre til misdannelser. Behabdling med radiojod kan også medføre økning av TRAS, som kan
krysse placenta i 3. trimester og medføre fetal hypertyreose.
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Du er fastlege for en 59 år gammel mann som har hypertensjon og som bruker både kalsiumblokker
og ACE-hemmer men likevel har gjennomsnitts blodtrykk 170/95 mm Hg ved døgnmåling. Han er
ellers frisk og har ingen spesielle stigmata. Blodprøvesvar, se tabell.

Pasient Referanse
Hemoglobin 14.5 g/dL 13,4 - 17,0 g/dL
se-kreatinin 83 µmol/L 60 - 105 µmol/L
se-Na 143 mmol/L 137 – 145 mmol/L
Se-K 3.2 mmol/L 3,6 - 4,6 mmol/L
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Du mistenker at det kan være hormonell årsak til denne mannens behandlingsresistente hypertensjon.
Hva er den mest sannsynlige hormonelle årsak ut fra de opplysningene du har?

A Addisons sykdom (primær hypokortisolisme)
Feil. Pasienter med Addison har som regel lavt blodtrykk og har ofte hyponatremi men ikke
hypokalemi

B X Primær hyperaldosteronisme
Mest sannsynlige årsak. Hypertensjon og hypokalemi er klassiske tegn ved primær
hyperaldosteronisme. Rundt 50% av pasienter med primær hyperaldosteronisme har hypokalemi
(http://www.uptodate.com/contents/approach-to-the-patient-with-hypertension-)

C   Cushing’s sykdom (hyperkortisolisme)
Dette er ikke den mest sannsynlige årsaken. Ved Cushing"s sykdom har pasientene som regel ett
eller flere stigmata (sentral overvekt, måneansikt ("moon face"), tyrenakke ("Buffalo hump"),
hudforandinger (striae, lett for å få blåmerker ("easy bruising")). Hypokalemi (lav se-kalium) kan
sees ved Cushing"s sykdom, men ikke så hyppig.
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Håkon, 65 år, har hatt type 2 diabetes i 7 år. Han behandles med lav dose metformin og maks dose av
et sulfonylurea-preparat i tillegg til kost- og mosjonsråd. Han har begynt å trene og har gått ned i vekt,
men har fortsatt høy BMI 29.5 kg/m2.De siste 6 mndr har han flere ganger/uke hatt nattlige følinger
med svette, skjelvinger og behov for mat. Han har normal nyrefunksjon, og HbA1c er 6.5%(ref 4,3 -
5,6 %). 
Hva bør fastlegen anbefale ham?

A X At han reduserer dosen av sulfonylurea-preparatet
Pasienten har plagsomme følinger som går ut over hans livskvalitet og medfører at han må spise
om natten. Selv om Hba1c er 6.5 %, vil det være riktig å redusere medikasjonen. Av hans
blodsukkersenkende medikasjon er det sulfonylurea-preparatet som er forbundet med risiko for
følinger

B At han øker metformin 
Ikke å anbefale. I lys av pasientens følinger bør man ikke sikte mot en enda lavere HbA1c enn
6.5 %. Man bør heller sikte mot at Hba1c en periode er litt høyere, f.eks. opp mot 7.0 %. Det vil gi
noe mindre risiko for følinger.

C At han reduserer treningen 
 Ikke å      anbefale. Pasienten er overvektig og insulinresistent. Trening øker
insulinfølsomheten og gir mindre risiko for hjerte-kar komplikasjoner 

D At han seponerer metformin
Ikke å      anbefale. Pasienten er overvektig og insulinresistent,  og metformin øker
insulinfølsomheten og medfører ikke vektøkning. I  tillegg vil metformin      (gitt alene) ikke gi risiko
for følinger.

E At han fortsetter med uendret medikasjon
Ikke å anbefale. Begrunnelse som under punkt B.
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Hva er vanligvis pH hos diabetespasienter med hyperglykemi som har non-ketotisk hyperosmolært
koma (Non-ketotic hyperosmolar coma)?

A pH er < 7.0
Ikke riktig. pH<7.0 uttrykker en uttalt syre-base forstyrrelse. Pasienter med non-ketotisk
hyperosmolært koma har ikke det, men så uttalt syre-base forstyrrelse kan sees ved alvorlig
diabetisk ketoacidose (pga produksjon av ketonlegemer).

B pH er 7.25-7.30
Ikke riktig. pH 7.25-7.30 er uttrykk for mild ketoacidose som ved diabetisk ketoacidose

C pH er 7.00-7.24
Ikke riktig. pH 7.00-7.24 er uttrykk for moderat til alvorlig ketoacidose som ved diabetisk
ketoacidose

D X pH er > 7.30
Riktig. Hos diabetespasienter med non-ketotisk hyperosmolært koma er det vanligvis ikke
produksjon av ketonlegemer, og pH er vanligvis >7.30
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Du jobber på skadepoliklinikken og får inn en gutt på 10 år som har skadet seg på ski. Han klarer ikke
å belaste høyre bein, og ved klinisk undersøkelse finner du blålig misfarging, hevelse og noe
vinkelfeilstilling i leggen. Du føler deg nesten helt sikker på at pasienten har pådratt seg en fraktur.
Hvordan er det riktig å vurdere behovet for bildediagnostikk hos denne pasienten?

A Dersom man er ganske sikker på at det er brudd, bør pasienten undersøkes direkte med CT.
B X Det bør tas 2 røntgenbilder (front og sideprojeksjon) for å påvise et ev brudd, og få et best mulig

inntrykk av frakturens stilling.
C Det bør tas ett røntgenbilde (en projeksjon) av pasienten for å verifisere skaden, da det vil gi

unødvendig ekstra stråledose med to plan når man ser frakturen godt på første bilde.
D Bildediagnostikk er ikke nødvendig siden den kliniske undersøkelsen er konklusiv. 
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Hva er hovedhensikten med den andre fasen i en 3-fase-CT tatt ved hematuriutredning ?

A Påvisning av tumor andre steder enn i nyre og urinveier
B X Påvisning av tumor i nyre

Den andre fasen i en 3-fase CT ved hematuriutredning er når kontrasten er i nyreparenchymet og
man kan da enklest påvise og karakterisere nyretumorer

C Påvisning av tumor i samlesystem og ureter
D Påvisning av konkrementer i nyre og urinveier
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Man mistenker positive funn ved Orolanis test og Barlows manøver hos en 1 uker gammel jente.
Hvilken bildemodalitet er det mest hensiktsmessig å bruke til videre utredning?

A MR hofter
B X Ultralyd hofter

Funn ved Ortolanis test og Barlows manøver gir mistanke om medfødt hofteleddsdysplasi, og
dette utredes best med ultralyd i første omgang, fordi caput femoris og mye av acetabulum ikke er
ossifisert

C Røntgen hofter
D CT hofter
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Thyorideascintigrafi kan brukes til å skille Graves sykdom fra andre sykdommer i thyroidea. 
Hvilke sykdommer gjelder dette for?

A X Toksisk adenom, toksisk multiknutestruma og thyreoiditt
Alle disse årsakene til hyperthyreose vil gi forskjellige opptaksmønstre i thyroidea, og kan derfor
brukes til å skille de. Graves - diffust økt opptak i hele thyroidea. Toksisk adenom - fokal
oppladning (evt. med hel eller delvis suppresjon av kjertelen forøvrig). Toksisk multiknutestruma -
flere fokale oppladninger (evt. med hel eller delvis suppresjon av kjertelen forøvrig). Thyreoiditt -
intet opptak.

B Hypothyreose
Thyroideascintigrafi brukes ikke i utredning av hypothyreose

C Toksisk adenom og toksisk multiknutstruma
D Toksisk adenom
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En 1 år gammel jente utredes for mistenkt vesikoureteral reflux. 
Hvilken undersøkelse kan påvise dette?

A Urografi
B Ultralyd av urinveier
C MR urinveier
D X Miksjonscystografi 

Dette er en undersøkelse hvor man installerer røntgenkontrast i urinblæren ved hjelp av et
blærekateter. Deretter ser man om man får refluks av kontrast opp i ureter ved full blære og under
miksjon. Dette er den eneste undersøkelsen som kan påvise refluks.
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