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Du er fastlege for jente 16 år, som kommer sammen med sin mor. Mor beskriver at datteren har hatt
det vanskelig gjennom flere år. Humøret svinger, men hun føler seg oftest deprimert. I perioder kutter
hun seg selv for å holde ut indre uro, har tanker om suicid, men har aldri forsøkt. Hun kommer ofte i
konflikt med andre, men har mange venner, selv om hun hyppig har skiftet venner og miljø. 
Hvilken diagnostisk forståelse av jenta er mest riktig?

A Jentas symptomer er forenlig med en sosialisert atferdsforstyrrelse, og en nærmere kartlegging
av atferd og evne til å oppleve skyld er nødvendig

B Jentas fungering er ikke uvanlig for mange ungdommer og må ansees å være innenfor normale
reaksjoner i ungdomstiden

C X Jentas symptomer er forenlig med utvikling av emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, og en
nærmere kartlegging av personlighetstrekk og atferd er nødvendig
Jentas fungering er utenfor det man kan kalle normale reaksjoner i ungdomstiden. Symptombildet
er mer omfattende og ustabilt enn ved en depressiv episode. Atferden er forstyrret, men ikke
svarende til atferdsforstyrrelse som diagnose, hvor kardinaltrekk er gjennomgående aggressiv og
regelbrytende atferd. Hun fremviser ustabile personlighetstrekk, med stor grad av subjektivt
ubehag, som har vedvart over noe tid og som innvirker på hennes funksjonsnivå og relasjoner til
andre. Symptombildet er forenlig med en emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse i utvikling,
og en nærmere kartlegging av dette er nødvendig.

D Jentas symptomer er forenlig med depressiv episode, og en mer spesifikk kartlegging av
symptomer og alvorlighetsgrad er nødvendig
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En 15 årig jente var for 6 mnd siden utsatt for en voldtekt på skolen, begått av en gutt i klassen. De
siste 2 mnd har hun vært plaget med mareritt om hendelsen, høyt skolefravær, vansker med å
konsentrere seg på skolen, hun isolerer seg fra venner, har store humørsvingninger, og smerter og
nummenhet i venstre legg.
Er det sannsynlig at hun har diagnosen PTSD (Post-traumatic stress disorder)?

A Nei, fordi hun mangler angstanfall og varigheten er mindre enn 3 mnd
B Ja, fordi hun har både konsentrasjonsvansker og somatiske symptomer     
C Nei, fordi hun mangler flashback, angstanfall og vaktsomhet
D X Ja, fordi hun har både mareritt, unngåelsesadferd og funksjonstap

Jenta har vært utsatt for et traume, og diagnosekriteriene for PTSD er: A. Stressor/traume B.
Gjenopplevelse (f.eks. mareritt) C. Unngåelse (f.eks. skolefravær når traumet skjedde der) D. Økt
fysiologisk respons (f.eks. konsentrasjonsvansker). For klinisk diagnose kreves det at
stressorkriteriet skal være oppfylt og barnet skal ha symptomer på gjenopplevelse av hendelsen.
Forskningsutgaven beskriver at minst ett B kriterie, ett C kriterie og ett D kriterie bør være tilstede.
ICD-10 krever at symptomene skal ha oppstått innen 6 måneder etter hendelsen fant sted.
Diagnosen kan stilles dersom tilstanden har vart i minst en måned og medfører
funksjonsnedsettelse.
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Foreldrene er bekymret for sin 17 måneder gamle datter. Hun er annerledes enn sine eldre brødre: er
rastløs, sover urolig, gir lite blikk-kontakt, babler ikke og har bare uartikulerte lyder uten forståelige ord.
Hvilken beskrivelse/diagnose er mest sannsynlig?

A Normal utvikling
B X Autisme spektrum lidelse

Kombinasjonen av lite blikk-kontakt og manglende utvikling av språk, samt dårlig regulering/rytme
i aktivitet og søvn peker i retning av autisme spektrum lidelse. Dette er utenfor normalområdet, og
lite blikk-kontakt går ut over "bare" en språkforsinkelse. Mangelfull stimulering kan gi forsinket
utvikling, men det er mindre sannsynlig da foreldrene har eldre barn som har utviklet seg normalt
(og det er derfor de nå er bekymret).

C Språkforsinkelse
D Mangelfull stimulering
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En 7 år gammel gutt løper rundt, er bråkete og mister sakene sine. Han er mørkredd og har vanskelig
for å sovne om kvelden. På skolen sitter han ikke stille på plassen sin og nekter å gjøre skolearbeid.
Han er urolig og avbryter andre, har få venner.
Hva er den mest sannsynlige diagnosen?

A Posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD)
Enkelte barn med PTSD kan være agiterte, lettskremte, rastløse og ha redusert konsentrasjon,
men vil ikke ha det karakteristiske mønsteret av hyperaktivitet og impulsivitet som ved kombinert
type ADHD.

B X ADHD kombinert type
Skolebarn med kombinert type ADHD har debut av symptomer i barnehagen eller tidlig skolealder
og har symptomer på både oppmerksomhetsvansker, hyperaktivitet og impulsivitet som fører til
redusert funksjon.

C Bipolar lidelse
Individer med bipolar lidelse har hyperaktivitet, irritabilitet, økt distraherbarhet og uforsvarlig atferd
felles med ADHD kombinert type, men skiller seg ad ved episoder med redusert søvnbehov,
tankepress og grandiositet. Diagnosen er meget sjelden ved 7 års alder.

D Spesifikke lærevansker
Barn med spesifikke lærevansker kan presentere seg med noe urolig atferd fordi de blir agitert av
ikke å forstå og/eller mestre situasjonen, men vil ikke ha tilsvarende grad av hyperaktivitet og
impulsivitet som ved ADHD, eller konsekvenser for vennerelasjoner.
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Du er fastlege for en 14-årig jente. Hun er en pliktoppfyllende, snill og arbeidsom jente, som i løpet av
siste 5 mndr har blitt svært tynn. Nå er hun mimikkfattig og gledesløs, veier 40 kg etter et vekttap på 8
kg (BMI nå: 15.6).
Hvilken tilleggsinformasjon trenger du for å avklare om hun oppfyller diagnosekriteriene for Anorexia
nervosa (ICD-10)?

A Om BMI tidligere har vært uendret, og om hun var deprimert og hadde endokrine forstyrrelser før
vekttapet
BMI øker med alder fram til 17-18 år, og er altså ikke uendret omkring hennes alder. Hvorvidt
depresjon var tilstede tidligere forhindrer ikke diagnosen AN. Hvis endokrin forstyrrelse var
tilstede før vekttapet, er det indikasjon for en bredere somatisk utredning, men det er det jo i alle
fall ved AN (2 kriterier mangler).

B Om hun liker å lage mat for andre, men ikke seg selv, har tvangspreget atferd og har mistet
menstruasjonen
Matlaging for andre og tvangspreget atferd kan være typisk, men er ikke diagnosekriterier (2
kriterier mangler).

C X Om vekttapet er selvpåført, om hun oppfatter seg tykk når hun er tynn, og om hun har endokrine
forstyrrelser
Kravet til vekttap (som fører til vekt < 85 % av forventet for alder og høyde) er oppfylt ved
opplysningene i kasuistikken. Øvrige kriterier for diagnose er: Selvpåført vekttap, forstyrret
kroppsoppfatning, dvs. føler seg tykk når tynn, og endokrine forstyrrelser, som hos jenter viser
seg ved amenoré. Bare dette svaret dekker disse 3 tilleggskriteriene for diagnosen.

D Om hun tidligere har fulgt sin vekt-percentil, har menstruasjonsforstyrrelser, og om kravet til
varighet over 6 mndr er oppfylt
Stabil vekstkurve gir tilleggsinformasjon, men her er vektreduksjonen tilstrekkelig uansett, og det
er ikke noe diagnosekrav om varighet (2 kriterier mangler).
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Gutt, 10 år, har ufrivillige, raske bevegelser i ansiktet: blunking og trekninger i munnvikene. Dette
startet da han var 6 år, og har tiltatt. Siste 2 år har han i perioder hatt plutselige lyder: kremting og
høye utrop. I perioder med slike lyder har han ikke hatt ansiktsbevegelser. I de siste 3-4 ukene har det
vært mindre av kremting og rop enn tidligere.
Oppfyller han diagnosekriteriene for Tourettes syndrom (ICD-10)?

A Nei, lyder har avtatt og bare kriteriene for kronisk motoriske tics er oppfylt
B X Ja, fordi han har hatt multiple motoriske og vokale tics over 12 måneder

Diagnose krever multiple motoriske tics og minst ett vokalt tic i minst 1 år, med debut før 18 år,
remisjon ikke lenger enn 2 mndr., og det er ikke krav om at motoriske og vokale tics skal
forekomme samtidig. Siden han fortsatt har både motoriske og vokale tics med varighet over 1 år,
oppfylles kriteriene for Tourettes syndrom.

C Nei, fordi han bare hadde motoriske tics før 7 års alder
D Nei, fordi motoriske og vokale tics må forekomme samtidig
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Du er fastlege for en 6-årig gutt med sære interesser. Han er svært opptatt av insekter, kan navnet på
mange arter og forteller gjerne om dem, men med få ord og enkle setninger. I leksituasjoner blir han
ofte sittende alene og studere insekter. Du observerer finmotorisk klossethet. I kontakten med deg er
han formell med lite emosjonalitet. Du lurer på om han kan ha Asperger’s syndrom.
Hvilke kardinaltrekk skal være tilstede ved denne tilstanden?

A Avvikende sosialt samspill, spesielle interesser, moderat forsinket språkutvikling
B X Avvikende sosialt samspill, stereotyp atferd/spesielle interesser

Riktig svar er avvikende sosialt samspill og stereotyp atferd/spesielle interesser. Det skal ikke
være forsinkelse av impressivt eller ekspressivt språk. Motorisk klossethet er ikke uvanlig, men
det er ikke et kardinaltrekk, eller et krav at dette skal være tilstede for å stille diagnosen.

C Moderat forsinket språkutvikling, avvikende sosialt samspill, motorisk klossethet
D Stereotyp atferd, moderat forsinket språkutvikling, motorisk klossethet
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Jente, 17 år, har droppet ut av første videregående, brukt mye alkohol og hasj, etterhvert heroin. For 4
mnd siden ble hun innlagt på sykehus etter overdose, bor nå i barnevernsinstitusjon, men er ennå ikke
tilbake på skolen. Hun har dårlig relasjon til de ansatte og lite sosial omgang: "alle jeg kjenner bruker
stoff". Hun bruker nettene til å se TV-serier, er nå synlig nedfor, mimikkløs, sliten, og får ikke sove: har
ofte mareritt der hun er alene, men blir forfulgt. Føler ingen glede over livet. Hun benekter
vrangforestillinger, hallusinasjoner og selvmordstanker/planer. Hun har begynt hos psykolog, synes
hun får noe hjelp der, og er stoff-fri. Men hun ber tynt om å få sove.
Hvordan kan du hjelpe henne med søvnproblemene?

A Sovemedisin, f.eks Imovane, i en kort periode
Må ikke gis alene uten andre tiltak.
Sannsyndlingvis kontraindisert pga tidligere stoffmisbruk

B X Søvnhygieniske råd; du oppfatter søvnproblemet som del av en depresjon og foreslår også et
antidepressiva som er gunstig ved søvnvansker, f.eks Tolvon
Jenta  er åpenbart deprimert. Søvnvansker (innsovningsvansker, tidlig oppvåkning ) er typisk ved
depresjon. Samtalebehandlingen er ikke tilstrekkelig og medisin vil hjelpe på både depresjonen,
søvnvanskene og bidra til ar hun får bedre nytte av den psykologiske behandlingen og av de
søvnhygieniske rådene

C Søvnhygieniske råd (som å fjerne PC'n fra rommet om kvelden, ikke drikke kaffe eller te om
kvelden) og rytmebehandling med forsøk på å komme inn i en bedre døgnrytme
Ikke tilstrekkelig ved depresjon

D Du samarbeider med institusjonen og jenta for å få til en bedre døgnrytme
Ikke tilstrekkelig ved depresjon

00001574d42c12fe1d



-4-

9
Du er fastlege for jente, 10 år, som bruker mye tid på å sjekke at ting ligger på sin rette plass. Om
kvelden har hun flere ritualer hun må gjennomføre før hun kan legge seg. Hvis hun forstyrres i
ritualene, blir hun irritert, fortvilt, og må starte på nytt. Hun vet at dette er dumt, men kan ikke la være.
Hvilken terapiform er førstevalg ved hennes plager?

A Habit Reversal Training (HRT)
B X Kognitiv terapi med eksponering og responsprevensjon

Tvangslidelse er sannsynlig, og kognitiv terapi med eksponering og responsprevensjon er pt mest
evidensbasert ved denne lidelsen, og derfor førstevalg. Medikamentell behandling med SSRI kan
lette symptomene, og gi tilleggseffekt til kognitiv terapi, men er ikke førstevalg alene.
Psykodynamisk terapi er ikke dokumentert like effektiv som kognitiv terapi. Habit Reversal
Training er pt en behandlingsmetode ved tics/Tourettes syndrom.

C Medikamentell behandling med SSRI (selektiv serotonin reopptakshemmer)
D Psykodynamisk terapi for å gjennomarbeide negative livsopplevelser
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Du er fastlege for en 16 årig gutt som siste 2 mndr har trukket seg tilbake fra sosiale aktiviteter. De
siste ukene har han sluttet helt å gå på skolen, bruker mye tid på pc, har snudd døgnet og vist sterke
angstreaksjoner ved press. Han virker ustelt, gir lite blikk-kontakt og gir svært diffuse svar på dine
spørsmål. Han viser lite glede, sier han har mange virtuelle venner, og det er viktigere å ha kontakt
med dem enn å gå på skolen. 
Hva vil du prioritere av tiltak som førstevalg?

A Starte behandling med Fluoxetin (selektiv serotonin reopptakshemmer) og tilby hyppige kontroller
B X Henvise til barne- og ungdomspsykiatri for utredning

Dette er symptomer og trekk som går ut over det normale, og gir mistanke om tidlig debut av
psykoselidelse. Henvisning til BUP er det riktigste førstevalg. Indikasjonen for Fluoxetin ville være
depresjon eller angstlidelse, men ikke for å behandle negative psykosesymptomer. Melatonin for
å normalisere døgnrytmen samt hyppige kontroller, er ikke tilstrekkelige tiltak ved mistanke om
psykoseutvikling, der tidlig diagnostikk og behandling er viktig for prognose.

C Informere om at dette ikke er uvanlig, gi råd om søvnhygiene og tilby hyppige kontroller
D Starte behandling med Melatonin og tilby hyppige kontroller
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Du er fastlege for gutt, 10 år, som mobber andre barn. Han blir lett sint, kommer ofte i slåsskamp, og
skylder på at det var de andre som startet. I det siste har han stjålet penger fra medelever.
Er det sannsynlig at han har en atferdsforstyrrelse?

A Nei, fordi hans atferd ikke er unormal i denne alderen
B Nei, slik atferd er ofte en reaksjon på selv å bli mobbet
C X Ja, fordi han har en aggressiv og regelbrytende atferd  

Atferdsforstyrrelse er karakterisert ved gjennomgående aggressiv og regelbrytende atferd der
andres grenser og eiendom ikke respekteres. Sviktende aldersadekvat empati og forståelse av
hva som skjer i en konfliktsituasjon er vanlig, men diagnosen kan ikke begrunnes i det alene.
Hans atferd er utenfor "normalen", og hvorvidt han selv er utsatt for mobbing er en antagelse i
denne kasuistikken.

D Ja, fordi han ikke ser sitt eget bidrag i situasjonen
00001574d42c12fe1d
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Hvilket symptom er vanligst hos kvinner med residiv av endometriekreft som har blitt primærbehandlet
med fjerning av genitalia interna og regionale lymfeknuter?

A X Vaginalblødning
B Magesmerter
C Økende bukomfang
D Hemoptyse

00001574d42c12fe1d



-5-

13
Hvilke symtomer / funn er minimum nødvendig for å stille diagnosen Polycystisk Ovarial Syndrom hos
en kvinne?

A Betydelig obesitas med mannlig fettfordeling, hyperinsulinemi (patologisk glukosebelastningstest),
akne og hirsutisme
Vi må i tillegg vite om hun har sjeldne/manglende eggløsning og /eller PCO-ovarier bedømt ved
vaginal ultralyd

B X Oligoamenorre /oligoanovulasjon og betydelig hirsutisme (uønsket mannlig hårvekst på kroppen)
I følge Rotterdamkriteriene må man fylle minst 2 av følgende 3 kriterier: 1. Sjelden/manglende
eggløsning; 2. Klinisk eller biokjemisk hyeprandrogenisme og / eller 3. Pco-ovarier bedømt ved
vaginal ultralyd.
Riktig svar pga fyller kriterium 1 og 2.

C Sjeldne menstruasjoner (oligoamenorre) og betydelig forhøyet nivå av s-AMH (anti-Müllersk
hormon)
VI må i tillegg vite hvorvidt hun har hyperandrogenisme klinisk  eller biokjemisk, og / eller PCO-
ovarier bedømt ved ultralyd.

D Oligoamenorre, biokjemisk hyperandrogenisme og PCO -ovarier bedømt ved vaginal ultralyd
Denne kvinnen har PCOS, men ultralyd er her ikke nødvendig for å sette sikker diagnose.
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Mannen til en 28 år gammel kvinne ringer deg som turnuslege, ektefellen er gravid i uke 38. Hun er
førstegangs gravid og graviditeten har til nå vært uten komplikasjoner. Det er natt og hun har fått
intense mage smerter, de er tilstede hele tiden og magen kjennes vedvarende hard. Mannen sier hun
har kraftig vaginalblødning. Paret har 2 timers kjørevei til nærmeste fødeavdeling. 
Hva gjør du som legevaktslege?

A Du ber paret komme til legekontoret neste morgen for videre undersøkelse.
Du ber paret komme til legekontoret neste morgen for videre undersøkelse.

B Du ringer jordmor og sier det er sannsynlig begynnende fødsel og ber hun følge paret til
fødestedet.
Ut fra symptomer og funn er det sannsynlig placentaløsning og 2 timers transoprt med bil er ikke
riktig tiltak.

C Du roer situasjonen og sier det mest sannsynlige er begynnende fødsel. Er det uendret
kommende morgen, kan de dra inn til fødestedet.
Ved ri-aktivitet er det ikke konstante smerter, og tegningsblødning er ikke kraftig.

D X Du kontakter AMK, ber de rekvirere luftambulanse, med rask transport til fødeavdeling.
Ut fra symptomer og funn er det sannsynlig placentaløsning, og hun sendes til sykehus på
raskest mulig måte.
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Ved svangerskapskontroll i uke 36 er det 5 undersøkelser du alltid skal gjøre.
Disse er følgende: 

A Beregne KMI (BMI) og gjøre glukosebelastning på alle med KMI > 27, samt å lytte på fosterlyd,
vurdere leie og blodtrykk
KMI før graviditet eller i starten av svangerskapet brukes til vurdering.

B X Vurdere blodtrykk, urinstix, symfyse-fundus mål, leie og fosterlyd
Dette skal alltid gjøres ved konsulatsjoner i siste del av graviditeten

C Undersøke blodtrykk og urinstix, samt å gjøre ultralyd for å vurdere fosterstørrelse, fosterlyd og
leie
Det er ikke rutine å gjøre ultralyd i tredje trimester i Norge, selv om det anbefales i andre land.

D Undersøke hemogolobin, blodtrykk, urinstix, symfyse-fundus mål og å lytte på fosterlyd
Hemogolobin er ikke obligatorisk, men det er viktig å vurdere leie
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En 16 år gammel jente kommer til deg og ønsker råd om prevensjon. Hun har hatt regelmessig
menstruasjon siden hun var 12 år. Hun har ca annenhver måned så sterke menstruasjonssmerter at
hun må være hjemme fra skolen. Hun har en kjæreste og har hatt samleie med han noen ganger.
Hvilke råd vil du gi til en slik jente ang. valg av prevensjon?

A Du kan ikke gi noen råd om prevensjon siden hun er < 18 år. Du må i slike tilfeller alltid ha
foreldre eller verge med på samtalen
Feil, pasienter er helsemessig myndig fra de er 16 år

B Pasienten bør få tilbud om p-sprøyte
Feil, p-sprøyte er høydose gestagen og bør pga risiko for senere osteoporoseutvikling, ikke gis
før 18 års alder

C X Du ftilbyr en av de lavdoserte monofasiske p-pillene
Antakelig førtevalg siden dette som regel oppfattes som minst invasivt og enklest

D Pasienten bør få tilbud p-plaster siden dette gir høyere compliance enn p-piller
Feil, p-plaster er ikke førstevalg pga noe høyere risiko for blodpropp enn de lavdoserte p-pillene
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En 25 år gammel kvinne trenger prevensjonsveiledning. Hun har ikke vært gravid og har regelmessige,
smertefulle blødninger. Hun må bli hjemme fra jobb 1-3 dager per måned. Hun har prøvd
kombinasjonsp-pille, men opplever at hennes stemningsleie påvirkes negativt. Hun har prøvd p-stav,
men har vedvarende blødninger med denne.
Hvilken prevensjon vil det være riktigst å anbefale henne?

A Du foreslår gestagen p-pillen Cerazette, fordi den vanligvis ikke påvirker stemmningsleiet
Cerazette hjepler sannsynlighvis ikke tilstrekkelig mot hennes smertefulle menstruasjoner

B Du foreslår at hennes partner bruker kondom, fordi det ikke finnes brukbare alternativer
Kondom er svært lite effektiv prevensjon hos unge, fertile kvinner og fører til mange uønskede
svangerskap!

C Du anbefaler flexi-T, som er en kobberspiral for kvinner som ikke har født
En kobber IUD er ikke et bra valg for kvinner som har smertefulle mens, fordi den øker
sannsynlighvis dysmenorrhoe.

D X Du anbefaler en hormonspiral, fordi det kan hjelpe mot dysmenorrhoe
Det er første valget i denne situasjonen- og det finnes en version som kan brukes for kvinner som
ikke har født (Jaydesse).
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Klassifisering av tvillingsvangerskap er viktig for å planlegge oppfølging.
Dette er et ultralydbilde av et 9 ukers tvillingsvangerskap.
Hvordan vil du klassifisere dette tvillingsvangerskapet?
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A Monochoriotisk, diamniotisk (MCDA)

B Monochoriotisk, monoamniotisk (MCMA)
C X Dichoriotisk, diamniotisk (DCDA)

Tykk skillevegg med placentavev i skilleveggen. Dette er typisk for DCDA tvillinger. Både amnion
og chorion er separat, og tvillingene vil få hver sin placenta. Den tynne hinnen rundt fostrene er
amnion.

D Umulig å klassifisere sikkert så tidlig i svangerskapet
Klassifieringen er lettest å gjøre i første trimester.
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Du er legevaktslege. Klokken er 02 om natten og pasienten som ringer deg er en 40 år gammel kvinne
som er førstegangs gravid i uke 26. Hun tar kontakt fordi hun ikke har kjent fosterbevegelser siste uke,
men før dette kjente hun rikelig med bevegelser. Du får opplysninger om at hun er tidligere frisk, og
presenterer nå ingen andre funn enn fravær av foster bevegelser. 
Hva gjør du som legevaktslege? 

A Du sier at dersom det ikke er smerter, vaginalblødning eller tegn til vannavgang skal man ikke
legge vekt på fosterbevegelser
Man skal legge vekt på fravær av fosterbevegelser som isolert symptom.

B X Du henviser øyeblikkelig til nærmeste fødeavdeling
Fosteret er på dette tidspunkt levedyktig og snarlig undersøkelse nødvendig.

C  Du sier at kvinner ofte ikke kjenner liv, så det er ikke nødvendig med videre undersøkelse
I svangerskapsuke 26 skal kvinnen kjenne fosterbevegelser.

D   Du avtaler med nærmeste fødeavdeling at hun påfølgende morgen kommer dit til undersøkelse
Opphør av fosterbevegelse og med levedyktig foster krever snarlig undersøkesle
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Du er fastlege. En 63 år gammel kvinne oppsøker deg på grunn av vaginalblødning. Hun har
adipositas (BMI 32), kostregulert type 2 diabetes og essensiell hypertoni. Hun føler seg frisk og har
ikke hatt andre plager enn blødningen, som nå er gått over. Hun har født ett barn. Menopause 54 år
gammel. 
Ved gynekologisk undersøkelse er det ved inspeksjon lett atrofiske vaginalslimhinner, det er
upåfallende cervix. Ved bimanuell palpasjon kjennes uterus normal stor og mobil, ingen
adnexoppfylninger. 
Hvilken prøve tar du for å utrede årsaken til vaginalblødningen?

A Cervix biopsi
Cervix biopsi er indisert dersom det ved cervix cytologi foreligger dysplasi eller dersom det
makroskopisk foreligger en uavklart lesjon på cervix. 

B X Endometriebiopsi
Postmenopausal blødning er endometriecancer inntil det motsatte er bevist. Endometriebiopsi vil
med stor sannsynlighet kunne bekrefte evt. avkrefte diagnosen endometriecancer. 

C Bakteriologisk prøve fra vagina / cervix
Bakteriologisk prøve er indisert dersom det foreligger en vaginitt / cervicitt, evt patologisk fluor
vaginalis. 

D Cervix cytologi
Cervic cytologi vil bare kunne gi opplysning om cervix status / om det foreligger cervix dysplasi.
Cervix dysplasi gir ingen symptomer.

00001574d42c12fe1d
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En 27 år gammel kvinne har hatt diabetes type 1 siden barndommen. Hun har BMI på 22 og er ellers
frisk. Hun er nå gravid i uke 29+4. Hun kommer gråtende inn på ditt fastlegekontor fordi hun har lest på
chatterommet på et nettsted for gravide at når mammaer med diabetes føder "setter ungen seg fast på
vei ut". 
Hvilken informasjon er det mest riktig av deg å gi henne?

A Når den gravide har diabetes, har fosteret økt risiko for å ha stort hode i forhold til kroppen.
Fødselen kan stoppe opp i tidlig fase

B X Når den gravide har diabetes, har fosteret økt risiko for å ha stor kropp i forhold til hodet.
Skuldrene kan bli sittende fast i fødselskanalen etter at hodet er forløst

C Insulin er en vekstfaktor som gjør at fosteret har økt risiko for å bli stort. Om pasienten trapper
ned på insulinbruken og ligger høyere i blodsukkernivå, vil ikke fosteret ha økt risiko for å bli stort

D Det er bare gravide diabetikere med høy BMI som har økt risiko for stort foster (makrosomi).
Pasienten her er slank og har ikke økt risiko for fødselskomplikasjoner

00001574d42c12fe1d
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En 22 år gammel kvinne, ingen barn, kommer til deg, fordi hun har hatt litt uregelmessige blødninger
de siste 2 måneder. Hun bruker p-pille og forteller at hun har litt vondt i magen.
Hva er det riktigst av deg å gjøre som allmennlege?

A Starte behandling med perorale antibiotika
Begrunnelse: Symptomene kan tyde på en bekkeninfeksjon, som bør utelukkes. Hvis det er det
minste mistanke, må det alltid først utelukkes svangerskapsrelaterte problemer som kan være
potensiell livstruende, som extrauterin svangerskap. Hun kan har blitt gravid med p-pille.

B X Teste hcg i urin og klamydia PCR (vaginalt selvtest eller i urin)
Begrunnelse: Hvis graviditets test i urin er negativ er sjangsen svært liten at hun er gravid. Da kan
du ved mistanke om bekken infeksjon starte behandling selv.

C Bytte p- pille
Begrunnelse: Smerter er ikke ett symptom på at en ikke "tåler " en p- pille.

D Sende henne til gynekologisk poliklinikk
Begrunnelse: Hvis graviditets test i urin er negativ er sjangsen svært liten at hun er gravid. Da kan
du ved mistanke om bekken infeksjon starte behandling selv.

00001574d42c12fe1d
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Algoritmen risk of malignancy Index (RMI) basert på ultralydfunn, menopausestatus og serum CA 125
verdi, brukes til:

A Å differensiere mellom egnethet eller ikke egnethet for primæroperasjon ved eggstokkreft
B Å differensiere mellom stor og liten risiko for videreutvikling av kompleks endometriehyperplasi til

endometriekreft
C X Å differensiere mellom benign og malign bekkentumor
D Å differensiere mellom ulike gynekologiske kreftformer

00001574d42c12fe1d
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Et ungt par (22-23 år) forsøker aktivt å bli gravide i 1 måned. Samleiehyppighet 2-3 ganger per uke.
Sjansen for vellykket utfall er ikke mer enn 25-30 % hos dette paret.
Hva er den mest sannsynlige årsaken til at de ikke lykkes i større grad?

A Ved undersøkelse er begge to positive for chlamydia. Kvinnen kan dermed ha skadede eggledere
B X Naturlig fertilitet er ikke høyere enn dette hos par tidlig i tjueårene

Riktig svar, forekomsten av genetisk avvik i både egg, spermier og embryo er så stor at naturlig
fertilitet ikke vil være høyere enn dette hos par tidlig i tjueårene.

C Paret har problemer med prematur ejakulasjon
D Mannen har svært redusert sædkvalitet

00001574d42c12fe1d
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I menstruasjonssyklus er det et komplekst samspill mellom hormonene LH og FSH som skilles ut fra
hypofysen og hormonene østradiol og progesteron som dannes i ovariet. Endometriet blir påvirket av
svingninger i disse hormonene, og dette gir grunnlag for de ulike fasene av menstruasjonssyklus.
Hvordan er samspillet mellom disse hormonene under menstruasjonen?

A Under menstruasjonen går FSH via blodbanen og stimulerer folliklene i ovariet til å skille ut
østradiol
Feil, i proliferasjonsfasen blir granulosacellene stimulert til å produsere og skille ut østradiol

B Under menstruasjonen dannes corpus albicans som produserer østradiol
Feil, dette er en atretisk og  inaktivt follikkel som ikke produserer noen hormoner

C Under menstruasjonen går LH via blodbanen og stimulerer til utskillelse av progesteron fra det
gule legemet
Feil, progesteronutskillelse fra det gule legemet skjer i sekresjonsfasen

D X Under menstruasjonen er alle 4 hormonene (LH, FSH, østradiol og progesteron) lave

00001574d42c12fe1d
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En kvinne på 45 år kommer til deg i allmenpraksis og vil ha råd om prevensjon. Hun har vært gravid to
ganger tidligere og tatt abort, og ønsker heller ikke barn nå. Hun har en samboer som har to barn fra et
tidligere forhold. Hun røyker ikke. Kvinnen har noe økende menstruasjonssmerter og noe kraftigere
blødninger de siste to årene.
Hva vil du råde henne til ang. prevensjon?

A Pasienten bør få råd om p-sprøyte (Depo-Provera)
Heller ikke feil, men et dårligere alternativ til hormonspiral, siden dette er et høydose
gestagenpreparat som kan gi økt risiko for osteoporose, anbefales av denne grunn ikke til kvinner
> 45 år

B Pasienten bør få resept på en monofasisk lavdosert p-pille
Dette er ikke feil, men et dårligere alternativ til hormonspiral, siden det gir en noe forøket risiko for
blodpropp med alderen i forhold til hormonspiralen. P-piller kan også hjelpe mot dysmenore og
menorhagi

C X Pasienten bør få lagt inn en hormonspiral.
Ja, dette gir god sikkerhet mot graviditet, samt at dette kan hjelpe mot hennes dysmenore og
menorhagi. Det går bra å legge inn hormonspiral selv om hun ikke har født barn.

D Pasienten bør få råd om å sterilisere seg
Dette vil ikke hjelpe verken mot dysmenore eller menoragi, men er en sikker prevensjon. Et
dårligere alternativ enn hormonspiral siden dette er et invasivt inngrep (som regel i narkose og
ved laparoskopi) som er forbundet med noe risiko

00001574d42c12fe1d
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Hva er det vanligste symptomet ved endometriehyperplasi?

A X Vaginal blødning
B Amenore
C Underlivssmerte
D Feber og nedsatt almenntilstand

00001574d42c12fe1d
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Pasienten er en 28 år gammel kvinne. Nå er hun førstegangs gravid i uke 34. Hun ringer deg som
turnuskandidat og er svært urolig fordi hun samme dag har vært til undersøkelse hos jordmor som
mistenker at fosteret ligger i seteleie. Nå har hun lest om setefødsler og er skremt.
Hva gjør du som legevaktslege?

A Du ber henne ta kontakt med jordmor neste dag slik at hun kan undersøke en gang til
Ingen grunn til det, funnet har ingen konsekvenser.

B X Forklarer at på dette tidspunkt får det ingen konsekvenser hvordan fosteret ligger, og at jordmor
undersøker på nytt når hun om 2 uker har time til henne
Fosterleie har, før uke 36, dersom det ikke er snakk om truende for tidlig fødsel, ingen
konsekvenser.

C Du ber henne komme til legekontoret neste dag, hvor du selv kan gjøre ultralydundersøkelse
Det har ingen konsekvens hvordan fosteret ligger i uke 34- ikke unødvendige tekniske
undersøkelse, heller ikke i primærhelsetjenesten. Ro og trygghet bør her bygge på kunnskap og
informasjon.

D Du ønsker å hjelpe henne med å finne ro og trygghet og ber du henne ringe fødeavdelingen i dag
for å få utført ultralyd undersøkelse
Seteleie i uke 34-har ingen konsekvenser så lenge det ikke samtidig er rier eller andre
tilleggsfaktorer, å belaste spesialisthelsetjenesten med unødvendige undersøkelser er feil bruk av
ressurser. Ro og trygghet bør bygge på kunnskap og informasjon, ikke unødvendige tekniske
undersøkelser.

00001574d42c12fe1d
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Estimering av termin er viktig for alle gravide. Spesielt stor betydning har nøyaktig datering hos kvinner
med preterm eller postterm fødsel.
Hvilken metode er standard i Norge?

A Crown rump length (CRL) i første trimester er standard
Dette er standard i mange andre land, men Norge tilbyr ikke første rutineundersøkelse til alle
gravide.

B Crown rump length (CRL) ved rutineundersøkelsen i andre trimester er den mest presise metode
og brukes som standard
CRL kan ikke måles pålitetlig i andre trimester

C Termin beregnes ut fra siste menstruasjon ved hjelp av Naegels regel. Termin korrigeres i henhold
til ultralyd bare hvis avviket mellom ultralydtermin og termin fra siste mensturasjon er mer enn en
uke
Det er vitenskapelig bevist at ultralydtermin predikerer bedre enn termin ut fra siste mensturasjon

D X Termin estimeres ut fra mål på fosterhodet i andre trimester (biparietal diameter) BPD
Riktig. Noen steder brukes omkretsen av hodet i steden for biparietal diameter, men
Helsedirektoratet har bestemt at eSnurra skal være nasjonal standard. eSnurra baserer seg på
BPD

00001574d42c12fe1d
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Pasienten du har på kontoret fødte for 6 uker siden. Hun hadde en spontan vaginal fødsel, men der
tilkom en sphincter ani ruptur grad III. Hun forteller hun har fått beskjed om at hun aldri kan føde mer.
Hvordan håndterer du dette? (Kryss av for det mest korrrekte svaralternativet)

A Du vil ta kontakt med fødeavdelingen ved neste graviditet og da få avklart forløsningsmåte
Det er bedre behandling å avklare nå- slik at hun slipper år med usikkerhet.

B Hvis hun synes det er en god løsning for henne, støtter du at hun i fremtidige svangerskap bør
forløses med keisersnitt
Det bør helst være en medisinsk indikasjon for sectio forløsning. Du bør derfor forsikre deg om at
fødeavdelingen anbefaler sectio.

C X Du vil be om en mer detaljert epikrise fra fødeavdelingen for å kunne avklare forløsning i
kommende svangerskap
Denne håndtering gir deg informasjon nok til å en avklaring i forhold til kommende fødsel.

D Du har fått epikrise fra fødeavdelingen hvor det ikke er nevnt noe om fremtidige fødsler, du sier
derfor hun må ha misforstått
Epikriser kan være mangelfulle- innhent mer informasjon fra fødeavdelingen.

00001574d42c12fe1d
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Du er fastlege. Kvinnen som er til svangerskapsundersøkelse hos deg har i begge sine tidligere
svangerskap hatt preeclampsi. Hun spør om dette vil gi henne høyt BT senere i livet.
Hva forteller du kvinnen?

A Dersom hun ikke får flere enn 3 barn vil hun ikke utvikle hypertensjon senere i livet
Ingen dokumentert risiko i forhold til antall barn

B Har hun brukt antihypertensiva i svangerskapet er det økt risiko for hypertensjon senere livet
Økt risiko ved hypertensjon i svangerskap, med eller uten behandling.

C Hun vil trenge antihypertensiv behandling senere i livet
Økt risiko for behandling, men ikke alle får behandlingstrengende BT.

D X Hun har økt risiko for hypertensjon senere i livet
Hun har økt risiko for hypertensjon.
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Pasienten kommer til deg som fastlege til etterkontroll etter fødsel. Hun har vært gravid med tvillinger
og fødte for 8 uker siden. Det var en vaginal fødsel, men det tilkom atoniblødning med estimert
blødningsmengde 2000 ml.  Dette var en skremmende opplevelse for henne, og skal hun få flere barn
ønsker hun keisersnitt.
Hvordan håndterer du som hennes fastlege dette?

A  Informerer om at keisersnitt har så mange ulemper at det er ikke å anbefale
Denne argumentasjonene var ikke utgangspunkt for hennes behov for oppklaring.

B X Informerer om at keisersnitt ikke forhindrer atoniblødning
Fordi hun ønsker keisersnitt på grunn av blødning er det riktig å korrigere at dette ikke er noen
garanti for store blødninger.

C  Informerer om at det ikke er gjentagelsesrisiko for store blødninger under fødsel
Atoni blødninger har gjentagelsesrisiko.

D Informerer om at ved en ny fødsel må man forhindre store blødninger, du støtter henne i ønsket
om keisersnitt
Ved sectio forløsning kan det også tilkomme atoniblødninger, du støtter henne da ut fra feil
kunnskap.
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20 år gammel prevensjonssøkende kvinne undersøkes gynekologisk og ber om at det samtidig tas
cytologisk prøve fra livmorhalsen.
Du fraråder dette med følgende begrunnelse:

A Cytologisk prøve er kun indisert ved symptomer
B Cytologisk prøve er ikke indisert, men HPV-test kan tas
C Cytologisk prøve er kun indisert ved suspekt funn på livmorhalsen
D X Cytologisk prøve er indisert først fra 25 års alder

00001574d42c12fe1d
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Hvor lenge kan man utføre cerebral ultralyd hos barn?

A Opp til 1 års alder
B Opp til 3 års alder
C X Så lenge fontanellen er åpen
D Opp til 5 års alder

00001574d42c12fe1d
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Ved miksjonscystografi anvendes røntgenkontrast. 
Hvordan administreres dette ?

A Intravenøst
B Peroralt
C Perkutant
D X Intravesikalt 

Det sette intravesikalt ved hjelp av et blærekateter
00001574d42c12fe1d
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En 73 år gammel kvinne har ved to tilfeller i løpet av de siste ukene merket at urinen hennes er
blodtilblandet. Hun har ingen andre urinveissymptomer og har hatt stabil vekt siste 3 år. Hun ble
cholecystektomert for ca 30 år siden, men ellers frisk. Eneste faste medikament er atorvastatin
(serumlipidsenkende middel). Blodprøver viser (referanseområde i parantes):  Hb 11.8 ( 11,7 - 15,3
g/100mL), SR 11 (< 25 mm), CRP 7 (<5 mg/L), Kreatinin 99 (45-90 µmol/L), eGFR 49 (> 52 mL/
min/1,73m2) , ALP 83 (< 105 u/l), GT 63 (< 75 U/L).
Hvilken bildeutredning bør først velges for å finne årsaken til hennes symptomer?

A MR bekken med blære/urethra-protokoll
B 3-fase CT av urinveier uten intravenøs kontrast pga hennes nyresvikt
C X 3-fase CT av urinveier

Standard hematuriutredning er 3-fase CT av urinveier. Hennes lett reduserte nyrefunksjon er ikke
til hinder for å gjennomføre en undersøkelse med intravenøs kontrast.

D Ultralyd urinveier
00001574d42c12fe1d
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Hypofysesvulster kan gi symptomer ved kompresjon på omliggende strukturer.
Hvilke hjernenerver kan affiseres?

A Hjernenerve XII og XIII
B Hjernenerve I og II
C X Hjernenerve III, IV og VI

Disse kan affiseres av en hypofysesvulst som vokser inn i sinus cavernosus
D Hjernenerve X, XI, XII

00001574d42c12fe1d
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Før operasjon av cervix-cancer må man vurdere lokalt stadium av sykdommen.
Hvilken billdeundersøkelse er best egnet til dette?

A Transvaginal ultralyd
B X MR Bekken

Best egnede undersøkelse da den er best på å skille de ulike typer bløtvev og  da tumors lokale
vekst og utbredelse

C CT Bekken
D PET Bekken

00001574d42c12fe1d
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Omtrent 300 nye tilfeller av testiskanser diagnostiseres hvert år i Norge. De fleste klassifiseres som
germinalcellesvulster. Bildet viser et histopatologisk snitt av den vanligste germinalcelletumor i testis,
(x200 , HES).
Hva kalles denne tumoren?
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A Granulomatøs betennelse
Lymfocytter og fibrose sees ved granulomatøs betennelse, men her er det også atypiske
germinalceller.

B X Seminom
Det histopatologiske snittet viser atypiske germinale celler, lymfocyttinfiltrater og fibrose forenlig
med seminom.

C Teratom
Et teratom vil ha ulike vevstyper fra forskjellige kimblad.

00001574d42c12fe1d
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Kalsitonin regulerer kalsiumomsetning og produseres i glandula thyreoidea.
Hvilke celler produserer kalsitonin?

A Spesialiserte makrofager
Det er ingen slike celler i  tyreoidea.

B Spesialiserte celler i kolloid
Det er ingen celler i kolloid

C X Parafollikulære celler i interstitielt vev
Disse cellene kalles også C-celler og er lokalisert i dt interstitielle vevet mellom folliklene.

D Epitelcellene i folliklene
Follikelepitelcellene produserer thyroxin og triiodothyrononin

00001574d42c12fe1d
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En 55 år gammel kvinne fikk påvist en tumorsuspekt lesjon med forkalkninger i det venstre brystet ved
mammografiscreening. Tumoren ble fjernet kirurgisk. Bildet viser et histopatologisk snitt fra tumoren
(x100, HES).
Hva er den mest sannsynlige diagnosen?
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A Lobulært karsinom in situ (LCIS)
Det er ikke vanlig med nekrose ved LCIS. Det er også mer påfallende kjernepleomorfi enn det
som vanligvis sees ved LCIS.

B Infiltrerende duktalt karsinom
Det er ingen sikre holdepunkter for infiltrerende vekst her.

C X Duktalt karsinom in situ (DCIS)
Bildet viser melkeganger som er betydelig utvidet og fylt med atypiske epiteliale celler med sentral
nekrose. Lesjonene er velavgrensede og det sees celler som kan være myoepitelceller. Det er
ingen sikre holdepunkter for invasiv vekst.

00001574d42c12fe1d
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En 50 år gammel kvinne blir operert med hysterektomi og det blir påvist et leiomyom.
Hvilket utsagn om leiomyomer er riktig?

A X Leiomyomer er ofte multifokale 
B Leiomyomer har ikke mitoser

Leiomyomer kan ha mitoser
C Leiomyomer gir ikke symptomer

Leiomyomer kan gi symptomer
D Leiomyomer består av tverrstripet muskulatur

Leiomyomer består av glatt muskulatur
00001574d42c12fe1d
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En kvinne blir operert med fjerning av høyre tube. Det foreligger en lesjon som er synlig ved
makroskopisk undersøkelse. Bildet viser et snitt fra denne lesjonen (HE, 100X forstørrelse).
Hva er diagnosen?
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A Slimhinneødem
Bildet viser graviditetsprodukter

B Hematom i organisering
Bildet viser graviditetsprodukter

C Torsjon med infarkt 
Bildet viser graviditetsprodukter

D X Ekstrauterin graviditet
Bildet viser graviditetsprodukter, med tottevev og blødninger
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En kvinne blir operert for en ovarietumor. Hennes lege får svar fra patologiavdelingen om at tumoren
var et mucinøst cystadenom uten atypi.
Hvilket utsagn om mucinøse cystadenomer uten atypi er riktig?

A De er per definisjon <10 cm
Mucinøse cystadenomer kan bli veldig store

B De er borderline-svulster
Borderlinesvulster i ovariet har atypi i epitelet

C X De er oftest unilaterale  
D Ekskresenser er vanlig

Ekskresenser kan sees ved serøst cystadenom med atypi (borderline tumor), men er ikke vanlig
ved mucinøst cystadenom uten atypi
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Bildet viser et mikroskopisk snitt fra et ovarium fra en kvinne med plagsom dysmenorrhe og infertilitet.
På snittet finner du en epitelkledt cyste omgitt av et stroma med blødninger og pigmentmakrofager.  
Hvilken diagnose er mest sannsynlig?
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A Adenokarsinom
B X Endometriose
C Endemetriehyperplasi
D Adenomyose

00001574d42c12fe1d
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Kvinner som er operert for brystkreft, kan bli behandlet med tamoxifen (anti-østrogen). Hvilken av
følgende bivirkninger kan disse pasientene utvikle?

A Leiomyom
B Cervical intraepitelial neoplasi (CIN)
C Adenomyose
D Cervixpolypp
E X Endometriehyperplasi

00001574d42c12fe1d
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Hva er den vanligste årsaken til hypokalsemi?

A 22q11 delesjon syndrom (DiGeorge syndrom)
B X Vitamin D-mangel
C Hypoparatyreoidisme
D Alkoholisme

00001574d42c12fe1d
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Jan som er 55 år har siste året hatt plager med hjertebank, svetting, angst og av og til brystsmerter
som kommer i anfall. Fått påvist betydelig forhøyet blodtrykk som ikke har respondert på konvensjonell
behandling. Som ledd i utredningen er det tatt en CT av binyrene som viser en tumor på høyre side.
Hva er den mest sannsynlige årsak til pasientens hypertensjon

A Cushings syndrom
B Primær hyperaldosteronisme
C X Feokromocytom

Typisk med anfallsvise symptomer og behandlingrefraktær hypertensjon
D Nyrearteriestenose

00001574d42c12fe1d
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Hvilket av disse medikamentene gir størst risiko for beintap og frakturer?

A X Glukokortikoider
B Protonpumpehemmere
C Antiepileptika
D Aromatasehemmere
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 Espen, 25 år, har type 1 diabetes og bruker multi-injeksjoner (subkutant: 1-2 injeksjoner
langsomtvirkende pluss 3-4 injeksjoner hurtigvirkende insulin/dag). Han blir innlagt med diabetisk
ketoacidose etter en helg med betydelig alkoholinntak. Ved innkomst mandag kl 13 er p-glukose
forhøyet: 31.5 mmol/L (ref 4,0 - 6,0 mmol/L), pH er 7.05 (ref 7,35 - 7,45) og bikarbonat 9 mmol/L (ref
21 - 27). Han får insulin blandet i 0.9% NaCl intravenøst. Klokka 20 samme dag er allmenntilstanden
bedre, p-glukose er 12 mmol/L, pH 7.15 og bikarbonat 16 mmol/L. 
Hva bør du som vakthavende på medisinsk avdeling gjøre med insulinbehandlingen?

A  Starte multi-injeksjoner i hans vanlige doser, seponere i.v. insulin etter 3-4 timer
Ikke å anbefale. Han har overveiende sannsynlig stor mangel på insulin. Ved overgang til
subkutant insulin etter kun 7-8 timer med i.v. insulinbehandling, vil blodsukker sannsynligvis stige
og syre-base status forverre seg i løpet av natten

B X Fortsette med i.v. insulin/NaCl, og gi i tillegg glukose 5% til neste morgen
Ved diabetisk ketoacidose av denne grad, anbefales å fortsette med i.v. insulin minst 24 timer, og
gi tillegg av glukose 5% når blodsukker er < 15 mmol/l

C Slutte med i.v. insulin, og avvente blodsukkermålingen neste morgen før videre stillingtaken
Ikke å anbefale. Samme begrunnelse som A, men med enda større fare for blodsukkerstigning og
forverring i syre-base status i løpet av natten

D Fortsette med uendret i.v. insulin/NaCl-infusjon over natten

Ikke å anbefale. Fare for at blodsukkeret faller betydelig og at han får føling i løpet av natten
00001574d42c12fe1d
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En 27 år gammel kvinne har "alltid" hatt uregelmessig menstruasjon, tidvis med 2-3 måneders
opphold. Hun mener at hun for en del år siden fikk diagnosen PCOS (polycystisk ovarialsyndrom).
Årsaken til legekontakt nå er at hun har vært uten menstruasjon i 4 mnd.
Fastlegen tar prøver som viser lett økt total testosteron, LH:FSH-ratio på omlag 2 og AMH (anti-
Mullersk hormon) 2-3 ganger over øvre referanseverdi.
Pasienten kommer til ny time og informeres om at hun har hormonverdier som er typisk for PCOS og
at PCOS er årsaken til at menstruasjonen nå har stoppet opp. I en bisetning nevner pasienten at hun
også den siste måneden er blitt plaget med sekresjon fra brystene. 
Hvilken kombinasjon av prøver er mest relevant for å utrede dette nærmere samtidig som man ikke
rekvirerer unødvendig mye prøver.

A X TSH, prolaktin, IGF-1 og HCG
Korrekt. Da vil man oppdage hyperprolaktinemi og kunne se om den er sekundær til lavt
stoffskifte (dvs. høyt TSH). I tilleg vil man dekke den sjeldne muligheten at det foreligger
akromegali. Man utelukker også den muligheten at kvinnen er gravid.

B Østrogen og kortisol
Galt.

C DHEAS, kortisol, androstendion, 17-OH-progesteron og testosteron og SHBG for å beregne fri
testosteron indeks. Poenget er ytterligere utredning av pasientens androgenstatus og PCOS.
Feil. Endringer i androgenstatus gir ikke galaktorre eller annen sekresjon fra brystene

D Prolaktin og IGF-1
Delvis rett men ikke helt. man bør også sjekke hva som evt. gir økt prolaktin. Graviditet bør også
utelukkes
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En 72 år gammel kvinne, som du er fastlege for, har nyoppstått atrieflimmer. Stoffskifteprøver: Fritt
tyroksin (FT4) 28 pmol/l (referanseområde 12,0 - 22,0 pmol/L) og thyreoideastimulerende hormon
(TSH) < 0.01 mIE/L (referanseområde 0,27 - 4,20 mIE/L). Anti-TPO og anti-TSH-reseptor antistoff
(TRAS)(engelsk: TRAB) er begge negative (dvs normale nivåer). Hun har ingen endokrin oftalmopati,
og det er ingen sikre (patologiske) palpasjonsfunn på halsen.  Hvilken undersøkelse vil du bestille for å
avklare årsaken til pasientens hypertyreose? 

A X Thyreoideascintigrafi med opptaksmåling
Riktig. Thyreoideascintigrafi kan gi informasjon om kjertelens funksjon, evt om funksjon i en
eventuell knute/flere knuter (noduli) i kjertelen. Denne pasienten har tyreotoksikose med høyt FT4
og supprimert TSH, samt negative antistoffer, og det mistenkes et autonomt toksisk adenom, evt
toksisk multiknutestruma. Autonome  knuter i thyroidea tar opp mer radioaktiv isotop enn
omgivende vev og dette kan framstilles ved thyreoideascintigrafi med måling  av opptaket av
radioaktiv isotop.

B Ultralyd av glandula thyreoidea
Feil. Ultralyd av kjertelen kan kartlegge knuter/noduli i glandula thyreoidea men gir ingen
informasjon om kjertelens funksjon. I dette tilfellet er vi primært ute etter å avklare årsaken til
pasientens hypertyreose.

C CT med kontrast av glandula thyroidea
Feil. CT med kontrast av kjertelen kan kartlegge knuter eller cyster i glandula thyroidea men gir
ingen informasjon om kjertelens funksjon. I dette tilfellet er vi primært ute etter å avklare årsaken
til pasientens hypertyreose.
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 En kvinne på 49 år har i løpet av det siste året merket en hevelse fortil på halsen og hun er engstelig
for at det er noe ondartet. Hun har det siste halvåret vært plaget med hetetokter. Hun oppsøker
fastlegen, som sier at hun har struma (eng: goiter), og at hun skal utredes med tanke på årsaken.
Hva innebærer det at fastlegen mener at hun har struma (engelsk: goiter)?

A X Det betyr at hun har en diffus forstørrelse av glandula thyroidea, uansett hva som er årsaken og
uansett om det er funksjonsforstyrrelser i kjertelen eller ikke.
Riktig. Begrepet struma definerer en forstørrelse av glandula thyroidea, uansett hva som er
årsaken. Tilstanden er ofte, men ikke alltid,  assosiert med funksjonsforstyrrelser i kjertelen.

B Det betyr at hun har en ondartet knute i glandula thyroidea.
Feil.  Se svar på A.  Bare ca 5% av tumores (kuler) i gl. thyroidea er maligne.

C Det betyr at hun har høyt stoffskifte.
Feil.  Se svar på A. Denne pasienten har riktignok hetetokter, som kan være uttrykk for høyt
stoffskifte, men som også kan være uttrykk for begynnende overgangsalder.  For å diagnostisere
høyt stoffskifte må stoffskifteprøvene være forenlige med dette.

D Det betyr at hun har autoimmun thyroideaaffeksjon med forstørrelse av glandula thyroidea.
Feil.  Personer kan ha /har ofte forstørrelse av kjertelen uten at det er holdepunkt for
autoimmunitet.
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Du er fastlege for en mann på 55 år som har type 2 diabetes og bruker metformin 500 mg x 3. Han er
ikke optimalt regulert men kan ikke øke metformindosen pga gastrointestinale bivirkninger. Du vurderer
å gi tilleggsbehandling med enten en DPP-4-hemmer eller et sulfonylureapreparat. På hvilken måte
senker DPP-4 hemmere blodsukkeret hos personer med type 2 diabetes?

A DPP-4-hemmere virker ved å hemme reabsorbsjonen av glukose i nyrene og øke
glukoseutskillelsen i urin.
Feil. Natrium-glukose-kotransportør 2-hemmere (SLGT2-hemmere) virker på denne måten. Se
svar på C.

B DPP-4-hemmere hemmer eller forsinker absorbsjonen av glukose fra tarm.
Feil.  Akarbose virker på denne måten. Se svar på C.

C X DPP-4-hemmere virker via inkretinsystemet ved å hemme nedbrytning av aktivt inkretin.
Riktig svar. DPP-4-hemmere hemmer enzymet DPP-4 som bryter ned inkretinhormonene. DPP-4-
hemmere øker derved nivået av aktivt inkretin. Inkretinhormonene frigjøres fra tarmen som
respons på et måltid, og økt nivå av inkretinhormoner øker insulinfrigjøringen (hvis blodsukkeret
er forhøyet, ikke hvis blodsukkeret er lavt).
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En 56 år gammel mann legges inn i sykehus for thoraxtraume i forbindelse med kollisjon. Det
fremkommer at han ikke har overholdt vikeplikten fra høyre. Han klager også over at han tidvis har
"ubehag" i øynene. Ved undersøkelse synes det som han har litt inskrenekt synsfelt lateralt på høyre
øye.
MR caput viser en stor velavgrenset homogen tumor i hypofyseregionen som vokser opp mot og tildels
løfter chiasma opticum. Hypofysestilken er kraftig deviert mot venstre hvor det også foreligger
sparsomt med normalt utseende hypofysevev.
Prøver viser subnormale morgenverdier for TSH, kortisol, FSH, LH og testosteron. IGF-1 er rett under
øvre referanseverdi for alder. Prolaktin er 3 ganger over øvre referanseverdi.
Hva er mest sannsynlige diagnose?

A X Stort ikke-funksjonelt hypofyseadenom som gir synsaffeksjon, tendens til partiell hypofysesvikt i
flere akser og hyperprolaktinemi grunnet avklemning av hypofysestilken.
Rett. Et ganske vanlig bilde ved store ikke-funsjonelle hypofyseadenomer

B En metastase fra ukjent primærtumor. Det medfører generell affeksjon av hypofysen med tendens
til partiell hypofysesvikt
Feil. Tumor er velavgrenset og homogen og er overveiende sannsynlig et hypofyseadenom.
Hypofyseadenomer utgjør 10% av alle intrakranielle tumores og er derfor slett ikke uvanlige

C Stort ikke-funksjonelt makroprolaktinom som gir synsaffeksjon og hyperprolaktinemi.
Feil. Et så stort prolaktinom vil ha prolaktingverdier som er mange ganger høyere. Det foreligger
her trolig avklemning av hypofysestilken.

D Pasienten har akromegali
Feil. Et så stort veksthormonproduserende hypofyseadenom vil nærmest uten unntak ha kraftig
økt nivå både av veksthormon og IGF-1
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Hvorfor er risikoen for insulin-indusert hypoglykemi økt hos type 1 diabetes-pasienter som i tillegg har
Addison’s sykdom?

A Fordi de har to autoimmune sykdommer
Å ha to autoimmune sykdommer gir i seg selv ikke økt risiko for hypoglykemi.

B Fordi de har lavt nivå av aldosteron
Pasienter med Addison"s sykdom har oftest lavt aldosteronnivå, men dette gir ikke økt risiko for
hypoglykemi. Aldosteron har ingen kjent betydning for leverens glukoseproduksjon.

C X Fordi de har lavt kortisolnivå
Lavt kortisolnivå, som ved Addison"s sykdom, gir økt risiko for hypoglykemi fordi kortisol øker
glukoseproduksjonen i leveren når glukosenivået hos pasienten er fallende, dvs at kortisol er et
viktig motreguleringshormon.

D Fordi de som regel er slanke
Slanke personer med type 1 diabetes har økt insulinfølsomhet, men å være slank gir ikke økt
risiko for hypoglykemi fordi insulindosen skal være tilpasset deres vekt og insulinfølsomhet.
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Marit 65 år falt på isen og brakk armen. Hun henvises til bentetthetsmåling som viser en T-score på
-2.7 i lumbalkolumna og -2.5 i lårhals. Pasienten har i en årrekke hatt øsofagitt og behandles med
protonpumpehemmer.
Fastlegen starter med tilskudd av kalsium og vitamin D. Hvilket av disse medikamentene vil du gi
henne i tillegg?

A X Infusjon med bisfofonatet zoledronsyre ca en gang pr år
Siden pasienten har øsofagitt og bruker protonpumpehemmer vil dette foretrekkes fram for
peroralt bisfosfonat

B Teriparatide (Parathyreoideaanalog)
Det ideelle alternativet siden det øker benformasjonen. Pga den høye prisen er det pr idag et
alternativ til de aller dårligste, og deskal helst ha forsøkt annen behandling førøst

C Østrogen/gestagen
Aktuelt til kvinner med klimakteriske plager og osteoporose

D Bisfosfonatet alendronat, uketablett
00001574d42c12fe1d



-21-

58
Kari (50) er nettopp innlagt med pneumoni. Hun har hypertensjon og lettgradig hjertesvikt fra tidligere,
ellers ingen kjente sykdommer. Blodtrykk 115/75 mmHg, hun får 1 liter oksygen på nese-brille og er
ikke tungpust i hvile.  De første blodprøver viser nå følgende:
CRP 270 mg/l (ref.omr.: <5), Hb 10,0 g/dl (ref.omr.: 11,7-15,3 g/dl), Leukocytter 16 x10E9/l (ref.omr.:
4,1-9,8 x10E9/l),  Na 142 mmol/l (ref.omr.: 137-145 mmol/l), K 6,6 mmol/l (ref.omr.: 3,6-4,6 mmol/l),
Tot. Ca 2,0 mmol/l (ref.omr.: 2,15-2,51 mmol/l), fosfat 1,9 mmol/l (ref.omr.: 0,85-1,50 mmol/l), Albumin
33 g/l (ref.omr.: 36-45 g/l), bikarbonat 16 mmol/l (ref.omr.: 22-26 mmol/l), kreatinin 230 mikromol/l (ref.
omr.: 45-90 mikromol/l), karbamid 17 mmol/l (ref.omr.: 3,1-7,9 mmol/l).
Din kollega fra akutt-mottaket kommer for å få et råd og presenterer følgende problemstilling:
Pasienten har akutt nyresvikt av prerenal årsak og trenger derfor først og fremst mere væske iv.
Hvilket råd vil du gi?

A X Nei, pasienten har trolig en akutt-på-kronisk nyresvikt og derfor bør man fokusere på
hyperkalemien. Hun trenger trolig glukose-insulin drypp iv først, evt infusjon med bikarbonat
seinere ved behov.
Hb 10 tyder på langvarig sykdom, pasienten kan godt ha kronisk nyresykdom, ingen data i
oppgaven som tyder på at hun trenger store væskemenger, dette kan være problematisk pga
hjertesvikten. K 6,6 bør behandles øyeblikkelig.

B Ja, pasienten trenger mere væske, trolig 2-4 liter det neste døgnet. Man bør velge Ringer-acetat
som infusjons løsning for å unngå for store tilskudd av klorid, hvilket kan føre til syre-base
forstyrrelser.

C Nei, pasienten har trolig en akutt-på-kronisk nyresvikt og trenger derfor ikke mere væske nå. Man
bør seponere evt ACE hemmer og øke diuretika dosen for å redusere s-K nivået.

D Ja, pasienten trenger mere væske, dette har førsteprioritet for å få reversert denne akutte
situasjonen ( fex 1000 ml Nacl over 2 timer og deretter 100 ml/time). Ny s-kreatinin neste morgen
for å se hvordan det utvikler seg.
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Ottar (55) har påvist blodtrykk 145/88, 152/90 og 142/92 ved tre konsultasjoner.  Han er ellers frisk,
ikke-røyker, BMI 26. Han har ikke diabetes, bruker ingen medisiner. Sjeldent sykmeldt.  Har han
hypertensjon, og skal han i såfall behandles medikamentelt?

A Nei, dette er etter all sansynlighet innslag av hvitfrakks-hypertensjon og han har derfor ikke
hypertensjon.

B Ja, han har hypertensjon og bør starte behandling med en moderat dose calcium kanal blokker
(fex Amlodipin 5mg x1)

C X Ja, han har hypertensjon, men det er usikkert om han bør starte behandling med medikamenter.
For å avgjøre dette trenger han videre utredning.

D Ja, han har hypertensjon, og han bør iverksette livsstils intervensjon, men han trenger ikke
medikamentell behandling per nå
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Påvisning av endeorgan skade ved hypertensjon er viktig for å avgjøre om det er
behandlingsindikasjon og valg av medikamenter. Hvilke tester bør vi bruke til dette og hvorfor?

A s-kreatinin: for å påvise kronisk nyresykdom
blodtrykk arm / ankel index: for å påvise generell atherosklerose

B X s-kreatinin: for å påvise kronisk nyresykdom
u-albumin: for å påvise kronisk nyresykdom og / eller generell karskade
blodtrykk arm / ankel index: for å påvise generell atherosklerose
ofthalomoskopi: for å påvise øyeskader ved alvorlig hypertensjon
u-albumin og ofthalmoskopi er nødvendige (jfr alt B og C). CT og UL er høytech us med høy
kostnad og ikke veldig mye bedre diagsnostisk nøyaktighet enn fex kreat/albuminuir testene

C s-kreatinin: for å påvise kronisk nyresykdom
ofthalomoskopi: for å påvise øyeskader
UL halskar: for å påvise generell atherosklerose

D CT cerebri: for å påvise små lacunære infarkter og hvit-substans forandringer
UL halskar: for å påvise generell atherosklerose
Ekkokardiografi: for å påvise venstre ventrikkel hypertrofi

00001574d42c12fe1d



-22-

61
Det rekvireres ofte elektrolytter i blod ved utredning av hypertensjon. Hvilke elektrolytter bør man
analysere og hvorfor?

A Natrium: salt inntak er en av de viktigste årsakene til hypertensjon
B X Kalium: flere aktuell medikamenter kan påvirke s-K nivået som derfor bør kontrolleres

Ca har ingen plass i utredning av hypertensjon. K måles alltid og da primært fordi ACEi og
diuretika påvirker nivået, K som test for hyperalo er ingen god grunn (her bruker vi aldo/renin
ratio. Na måles en del av gammel vane men har ingen velfundert plass, sier intet om inntak av
salt (da må man måle i 24 timers urin)

C Kalium: bør analyseres fordi lave verdier indikerer hyperaldosteronisme
D Natrium: saltinntak er en viktig årsak til hypertensjon og diuretika kan gi hyponatremi

Kalium: hyperaldosteronisme er en av de viktigste årsakene til sekundær hypertensjon
Calcium: forstyrrelser i calcium nivået kan gi farlige arytmier
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Hva er mikroalbuminuri?

A u-Albumin-Kreatinin-ratio 0-3,0 mg/mmol
B u-Albumin-Kreatinin-ratio 30-300 mg/mmol
C u-Albumin-Kreatinin-ratio >300 mg/mmol
D X u-Albumin-Kreatinin-ratio 3,0-30mg/mmol
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EKG brukes en del ved utredning av hypertensjon. Hvorfor ?

A EKG har god diagnostisk nøyaktighet for å påvise venstre ventrikkel hypertrofi
B EKG kan vise om det foreligger venstre ventrikkel hypertrofi med meget god sensitivitet
C EKG er vidt tilgjengelig og et godt alternativ til ekkokardiografi som krever henvisning til spesialist
D X EKG kan vise om det foreligger patolog slik som atrieflimmer, gjennomgått infarkt, venstre

ventrikkel hypertrofi, ischemi, etc.
EKG har dårlig sensitivitet for VVH men høy spesifisitet. i tillegg kan det gi info om de andre
tilstandene ovenfor som vil være viktig mhp å vurdere behandlingsindikasjon og valg av
medikament
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Trykk-natriurese er sentralt i nyrenes regulering av blodtrykket.
Trykk-natriurese innebærer at

A Natrium-ekskresjonen synker når blodtrykket øker
B Natrium-ekskresjonen øker når blodtrykket synker
C X Natrium-ekskresjonen øker når blodtrykket øker
D Natrium-ekskresjonen synker når blodtrykket synker
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Arne Margido (64 år) har blitt behandlet for høyt blodtrykk i 30 år. Han hadde et fremreveggsinfarkt
(FVI) for 20 år siden og ble da Aorta-Coronar-Bypass (ACB) operert. Han har også hatt flere Non-ST-
elevasjons hjerteinfarkt (NSTEMI) etter dette og gjennomgått 2 Percutaneous coronary intervention
(PCI) behandlinger. Han er også behandlet for claudicatio med perkutan transluminal angioplastikk
(PTA) for 1 år siden med vellykket resultat. Hans blodtrykk har vært godt regulert, han røyker ikke og
trener av og til.
På en rutinekontroll måles BT 200/64. Lab: Hb 15,4 g/dl (13,4-17,0 g/dl), kreatinin 85 µmol/L (60-105 µ
mol/L), eGFR> 60 ml/min/1,73m2 (normal), kolesterol 4,7mmol/L (3,9-7,8 mmol/L), blodsukker 5,1
mmol/L (4,2-6,3 mmol/L). Urin stix: negativ.
Medikamenter: Lisinopril 10 mg x 1 (ACE hemmer), Amlodipin 10 mg x 1 (kalsium  blokker), Carvedilol
12,5 mg x 2 (alfa&beta blokker), Simvastatin 20 mg x 1 (statin), Albyl E 75 mg x 1 (acetylsalisyl syre)
Hva bør du gjøre?

A Bestille 24 timers BT måling og ny kontroll om 1 uke.
B X Bestille CT angio av nyrearterier

Hos pasienter med uttalt aterosklerotisk sykdom er det stor sannsynlighet for at en
blodtrykksstigning skyldes en nyrearteriestenose.

C Øke Lisinopril dosen og i tillegg starte med tiazid diuretikum 12,5 mg x 1.
D Øke Lisinopril dosen til 20 mg x 1
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Karen (30) har nettopp fått diagnostisert hypertensjon av moderat grad (BT 175/100). Hun er noe
overvektig (BMI 29), hadde astma som barn, men er ellers frisk nå.
Hvordan vil du start behandling av denne pasienten?

A Oppfordre til vekt reduksjon og observere blodtrykks utviklingen over de kommende 6-9 mnd.
B Oppfordre til vekt reduksjon og starte dobbelbehandling med moderat dose Calcium blokker og

en liten dose hydroklortiazid
C X Oppfordre til vekt reduksjon og starte dobbelbehandling med moderate doser ACE hemmer og

Calcium blokker
BT er så høyt at det er klar indikasjon for å starte medikamentell behandling, og oppstart av to
medikamenter anbefales for slike pas. Kan være ACE+CCB eller ACE+hzt, og her velges
førstnevnte pga overvekt som en mulig motforestilling mot bruk av Htz (metabolske bivirknigner)

D Oppfordre til vekt reduksjon og starte behandling med en liten dose hydroklortiazid
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Hyperfosfatemi ansees som et alvorlig problem ved kronisk nyresvikt. Når og hvordan bør dette
behandles?

A Fosfatbinder medikamenter bør startes når eGFR faller under 15 ml/min
B Reduksjon av fosfatholdig kost bør starte allerede ved eGFR 60 ml/min
C Hyperfosfatemi bør behandles med fosfat-binder og kalsium-tilskudd når eGFR faller under 30 ml/

min
D X Reduksjon av fosfatholdig kost bør starte allerede ved eGFR 60 ml/min og tilskudd av

fosfatbindere bør starte når s-fosfat stiger til over 1.7 (normalt 0.7-1.4 mmol/l)
kalsium tilskudd er feil da det øker risk for forkalkning i kar. fosfat behandling stares ut ifra serum
nivå, ikke eGFR nivå
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IgA-glomerulonefritt er den hyppigst forekommende glomerulære sykdommen, som i 30 - 40 % av
tilfellene progredierer til endestadium nyresvikt.
Hvilken av de følgende forhold er forbundet med økt sjanse for kronisk nyresvikt ved denne
nyresykdommen ?

A Makroskopisk hematuri
B Påvisning av leukocytter i urinen
C Påvisning av forstørrede nyrer ved ultralysundersøkelse
D X Blodtrykk over 140/90 mmHg
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Prostatakreft har forskjellig aggressivitet og behandlingen beror på hvilken type kreft som er påvist.
Ved lav-risiko prostatakreft (PSA < 10, Gleason score <6, tumorstadie < T2a) er aktiv overvåkning et
alternativ. Hva mener man ved aktiv overvåkning?

A Pasienter med forventet levetid < 10 år som får påvist lavrisiko prostatakreft overvåkes med årlig
PSA kontroll og ultralyd for å starte antiandrogen behandling ved symptomatisk sykdom.

B X For å unngå behandlingsrelaterte bivirkninger går pasienten på kontroller hos fastlege og urolog
til det er indikasjon for radikal behandling.

C Pasienter med høy komorbiditet og som ikke er kandidater for radikal behandling følges hos
urolog frem til sykdomen progredierer og da begynner man med antiandrogen behandling.

D Pasienter som ikke er kandidater for radikal terapi kan likevel vurder radikal terapi ved sener
progressjon av sykdommen.
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En 53 år gammel mann kommer nå til deg på fastlegekontoret. Han er sjelden hos lege men nå er han
sendt angårde av sin kone som synes det nå er på tide at han får sjekket prostataen sin slikk at han
ikke går rundt med prostatakreft. Han har hørt man kan ta en blodprøve som utelukker prostatakreft.
Hva er Helsedirektoratets anbefalinger om PSA testing hos ellers friske menn uten arvelig belastning?

A X Rutinemessige PSA-målinger ved generelle helsekontroller er ikke anbefalt.
B Rutinemessige PSA målinger er anbefalt hos menn under 40 år.
C PSA testing bør tilbys alle menn som oppsøker lege med et ønske om å oppdage tidlige

prostatakreft.
D Rutinemessige PSA målinger er anbefalt hos menn over 70 år.
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Du har en kvinne på 63 år på legekontoret. Hun må fornye førerkortet og i den forbindelse ønskes en
legeattest. Hun er tidligere strålebehandlet for en gynekologisk cancer og har vært residivfri i 15 år.
Hun er nå i god almenntilstand, føler seg frisk og har ingen plager. Du rekvirerer blant annet en
urinundersøkelse og finner 2+ på blod i urin stix. Hva gjør du videre med dette funnet?

A X Du henviser henne til 3-fase CT undersøkelse av urinveiene og til cystoskopi.
 
Pasienter som tidligere er bestrålt for cancer i bekkenet har en økt risiko for utvikling av annen
cancer i strålefeltet og pas med mikrohematuri skal av den grunn utredes med CT og cystoskopi.

B Du gjør en gynekologisk undersøkelse hvor du ikke finner noe galt. Siden hun heller ikke har
symptomer fra urinveiene er videre undersøkelse ikke indisert.
 
Se alternativ C

C Du spør henne om symptomer fra urinveiene og dersom alt fungerer normalt gjør du ingenting
Pasienten skal utredes selv uten sympromer. Se alt C.

D Du henviser pasienten til UL av urinveiene for å spare pasienten for stråledoser siden hun
tidligere er bestrålt. Hun henvises også til cystoskopi.
UL er mindre sensitivt enn CT for påvisning av tumor i urinveiene. Det er heller ikke slik at
pasienter som har fått strålebehandling ikke kan ta CT. Svaralternativ C er det beste.
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Du har en ung kvinne på 22 på legekontoret. Hun vil gå fallskjermkurs og i den forbindelse ønskes en
legeattest. Du rekvirerer blant annet en urinundersøkelse og finner 2+ på blod i urin stix. Hva gjør du
videre med dette funnet?

A Du spør henne om menstruasjon og dersom hun har menstruasjon på undersøkelsestidspunktet
ber du henne levere ny prøve om 2 uker.
se svar til A

B Du henviser pasienten til ultralyd nyrer for å spare pasienten for strålebelastningen en CT
undersøkelse vil gi. Henviser også til cystoskopi 
Riktig at UL er bedre på yngre pasienter i mange sammenhenger og dette bør vurderes brukt
oftere enn i dag men her er utredning ikke indisert.

C Du henviser henne til 3-fase CT undersøkelse av urinveiene og til cystoskopi
Se svar til A

D X  Du spør henne om symptomer fra urinveiene og dersom alt fungerer normalt gjør du ingenting.
Mikrohematuri hos yngre uten symptomer fra urinveiene kan man trygt la være å utrede siden det
svært sjelden kan knyttes til behandlingstrengende sykdom.
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PSA er en blodprøve som er mye debattert i diagnostikken av prostatakreft. Hva er den viktigste
ulempen med PSA testen for å oppdage prostatakreft?

A PSA er en dyr prøve men har høy spesificitet og høy sensitivitet og derfor har en høy kost-nytte
effekt. 

B X PSA er ikke spesifikt for  bl.a. agressive prostatakreft.
C Det er vist at PSA screening øker total overlevelsen.
D Det er vist at PSA screening ikke reduserer prostatakreftspesifikk overlevelse.
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Du er vikar på et legekontor og pasienten er en 40 år gammel kvinne som oppsøker deg på grunn av
smerter ved vannlating og makroskopisk hematuri. Hun forteller at det siste uken har kommet litt blod
ved hver vannlating. Hun har også hyppig og smertefull vannlating. I journalen ser du at hun flere
ganger tidligere har hatt urinveisinfeksjon som effektivt er behandlet med antibiotika. Hun har også
flere ganger tidligere sett blod i urinen ved infeksjon. Pas har aldri røkt, er ellers frisk. Hva gjør du?

A X Du henviser pasienten til 3 fase CT og cystoskopi siden hun har makroskopisk hematuri. Du
sender inn urin til dyrkning og starter behandling med antibiotika.
Denne pasienten har to grunner for videre henvisning, både kronisk UVI og makroskopisk
hematuri.

B Du henviser pasietne til UL av urinveier og cystoskopi.Siden pasienten tidligere har hatt flere
infeksjoner antar du at det kan finnes resistente bakterier i urinen og du ønsker derfor
dyrkningssvar før du iverksetter behandling. Du ber pasienten om å drikke rikelig  og avvente
dyrkningssvar. Du vil ringe pasienten når svar foreligger og skrive resept på riktig type antibiotika. 
Siden pasienten har symptomer og tidligere har hatt effekt av antibiotika er det mest sannsynlig
ikke resistente bakterier men uansett er det riktig å sende inn baktus av urin men her kan man
starte med behandling før svar foreligger. Hovedpoenget i denne oppgaven er imidlertid å utrede
for makroskopisk hematuri og CT urinveier er bedre enn UL ved makrohematuri.

C Du henviser pasienten til UL(ultralyd) nyrer og cystoskopi siden hun har både makroskopisk
hematuri og urinvegsinfeksjon.Du sender inn urin til dyrkning og starter behandling med
antibiotika.
UL av urinveier er ikke så sensitivt for patologi i urinveier som CT ved makroskopisk hematuri.

D Du antar at pasienten har kronisk urinvegsinfeksjon noe som ofte gir blod i urinen. Du sender inn
urin til dyrkning og starter behandling med antibiotika mot urinvegspatogener. Du ber pasienten
levere ny prøve etter behandling for å påse at hematurien er borte.
 
Pasienter med makrohematuri må utredes med CT av urinveier og cystoskopi.
Urinveisinfeksjonen er riktig behandlet.
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Du har nylig overtatt som fastlege for en mann på 87 år. I journalen finner du at han for 8 år siden ble
utredet for asymptomatisk mikroskopisk hematuri med cystoskopi og CT urinveier. Pasienten tar nå
kontakt på grunn av plagsom vannlating om natten. Han må nå opp 3 ganger mot tidligere en gang. Du
undersøker pasienten og finner en forstørret prostata, tar også urin stix som viser 2+ på blod. Hva gjør
du videre med dette funnet?

A X Siden pasienten allerede er utredet  for mikroskopisk hematuri anser du dette som tilstrekkelig
selv om det er noen år siden. Du mener vannlatingsplagene  mest sannsynlig skyldes forstørret
prostata og du tilbyr medikamentell behandling.
Svært mange har har mikrohematuri uten at dette er knyttet til noen patologisk tilstand. Dersom
en pasient er utredet en gang anses dette som tilstrekkelig med mindre nye alarmerende
symptomer tilkommer.Som for eksempel makroskopisk hematuri eller sterke smerter.

B Du anbefaler pasienten medikamentell behandling for vannlatingsplagene og avtaler kontroll etter
1 mnd med ny urin stix.
Medikamentell behandling er ok men videre oppfølging av mikrohematuri er ikke indisert.

C Du planlegger kontroll av urin 3 ganger med 3-4 ukers mellomrom og ved persisterende hematuri
henvisning for ny utredning med CT urinveier og cystoskopi.
Ny utredning for mikrohematuri er ikke indisert.

D Siden han nå har symptomer fra urinveiene henviser du pasienten på ny til 3- fase CT og
cystoskopi ved urologisk poliklinikk.
 
Pas ble utredet for 8 år siden og det har ikke tilkommet symptomer som gjør at du mistenker
alvorlig sykdom. Ny utredning på bakgrunn av symptomene pasienten nå fremviser er ikke
indisert.
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For å sikre diagnosen prostatakreft er man nødt til å ta biopsier via endetarmen. Dette utføres i
lokalbedøvelse på urologisk poliklinikk. Hvilket utsagn er riktig om denne prosedyren?

A Prostata er meget mottstandsdyktige og profylaktisk antibiotika er ikke nødvendig.
B Man tar rutinemessige 20 systematiske biopsier for å sikre at hele prostata er nøyaktige

undersøkt.
C X Tumor i prostata kan for det meste ikke visualiseres på ultralyd.
D Man tar rutinemessige kun en til tre vevsprøver mot område som man har palpert som

tumorsuspekt ved rektal palpasjon.
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Mann 60 år oppsøker legekontorer for fornying av førerkort og ønsker i  den forbindelse en legeattest.
Han ble som 19 åring strålebehandlet for testiscancer med metastaser retroperitoenalt. Han er for
mange år siden erklært kurert for denne sykdommen. Du finner nå 2+ på blod i urin stix. Hva gjør du
videre med dette funnet?

A X Du henviser pasienten til 3 fase CT og cystoskopi.
Siden strålebehandlingen inkluderer deler av urinveiene er mikrohematuri et viktig symptom og
pasienten må utredes med cystoskopi og CT av urinveier. Alder 60 år er også en risikofaktor i seg
selv  og i Norge anbefales fortsatt CT bare på dette grunnlag.

B Du henviser pasienten til kreftavdelingen, som tidligere har fulgt opp pasienten, informerer om
funnet av mikrohematuri og ber om videre oppfølging.
Det er urologer som utreder mikrohematuri i første omgang. Pasienter skal henvises urologisk
poliklinikk.

C  Du spør om han har symptomer fra urinveiene og dersom alt fungerer normalt gjør du ingenting.
Pasienter som er strålebehandlet har økt risiko for å utvikle annen cancer i strålefeltet. Dette
kommer  som en langtidsbivirkning og videre utredning med CT urinveier og cystoskopi er
nødvendig.

D Du ønsker pasienten undersøkt og bestiller MR urinveier for å spare pasienten for stråledoser
siden han allerede er bestrålt.
Pasienten må både til cystoskopi og til bildediagnostikk. MR kan gjøres men er ikke vanlig å velge
fremfor CT  på godt voksne pasienter.
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Du er B-gren lege på urologisk avdeling. En 63 år gammel mann blir henvist fra fastlege med lett
parastesier i begge bein. Han har i noen måneder klaget over ryggsmerter. PSA er 500. Du mistenker
metastasert prostatakreft. Hva gjør du?

A X Tar prostatabiopsier, gir corticosteroider og rydder plass på operasjonslisten for akutt
orchidectomi.

B Sikrer diagnosen med biopsi, starter med kjemisk kastrasjon med gonadotropin-releasing
hormone-agonist(GnRH-agonist).

C Kontakter bakvakt i onkologi for å starte med akkut kjemoterapi etter å ha sikret diagnose.
D Sikrer diagnosen med biopsi, starter kjemoterapi og kontakter ortoped for akutt dekompressiv

kirurgi samme dag.
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Jørn er 5 år gammel og tidligere frisk. Han innlegges etter 2 dagers tiltakende tung pust og
magesmerter med oppkast. Ved innkomst er han afebril, virker sløv, men reagerer på tiltale, puster
dypt med respirasjonsfrekvens 40/minutt. Det er ingen inndragninger. Kapillærfyllingstid er 3 sekunder,
puls 130/minutt. Han virker lett dehydrert med tørre slimhinner og hallonerte øyne, og han har dårlig
lukt av munnen. Det er normale funn ved auskultasjon av hjerte og lunger og ingen tegn til infeksjon i
øvre luftveier. Abdomen er bløt og uøm. Normale tarmlyder, ikke utslett.
Hvilken diagnose er mest sannsynlig?

A X Diabetisk ketoacidose
Abdominelle symptomer, takypne uten respirasjonsbesvær samt dehydrering, foeter ex ore
passer med tilstanden

B Obstruktiv bronkitt
Vanligvis ikke abdominelle symptomer men pustebesvær med tegn til bronkopulmonal
obstruksjon (manglet her)

C Alvorlig septikemi
Man kan ikke utelukke seps, men 5 år gamle barn med sepsis har vanligvis feber

D Akutt gastroenteritt
Sjeldent at 5 år gamle barn blir så dårlige av en gastroenteritt uten diarre
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Ei jente fødes prematurt med gestasjonsalder 30+4 uker. Umiddelbart etter fødselen har barnet
tachypnoe, subcostale og intercostale inndragninger og hun lager gryntende lyder. Når jenta puster
romluft ligger oksygenmetningen på rundt 45%. Jenta legges raskt på CPAP med 60% oksygen. Ved
30 min alder har hun oksygenmetning på rundt 60% og kraftige inndragninger på tross av CPAP og
surstoff.
Hva bør neste behandlingstiltak være?

A X Surfactant
B BIPAP
C Racemisk adrenalin
D Steroider
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 Fru Nilsen har hatt glukosuri i svangerskapet. Barnet hennes veier 5350 gram ved fødsel. Hvilket
tiltak må gjøres på føde/barselavdelingen etter fødselen? 

A Veie barnet etter hvert måltid for å sikre nok mat. 
erfaringsmessig har mor ikke nok melk til disse barna, det må derfor gis ekstra.

B Måle blodsukker rett etter fødsel for å sikre normalt blodsukker.
Det er viktigere å få gitt mat enn å måle blodsukker, det kan måles senere. som regel før andre
måltid.

C X Gi jevnlig ekstra mat til barnet for å unngå hypoglykemi.
Mat må gis tidlig og jevnlig i tillegg til amming for å hindre hypoglykemi. disse barna får som regel
for lite mat gjennom kun amming det første døgnet.

D Legge barnet til mors bryst for å komme raskt i gang med amming.
i og for seg rett, men ikke nok til dette barnet som sannsynligvis har hyperinsulinisme og trenger
mer mat de første 1-2 døgn
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Ved skolestart finner skolelegen at Mina har hatt en vekstspurt (se vedlagt vekstkurve).
Foreldrene (mor 152 cm og far 165 cm) er fornøyde og synes det er fint at datteren nå ligger nærmere
gjennomsnittet for alder. Hun hadde en del luftveisinfeksjoner fra 6 mndrs alder men nå opplever de
henne som frisk.
Hva er riktigst vurdering av vekstmønsteret?

A Jenta har et vekstmønster med kryssing av percentiler fram til 2 års alder i samsvar med
midtforeldrehøyden. Det er normalt å ha et vekstrykk ved skolestart.
Hun har krysset to percentiler hvilket er patologisk (spes. eter 2 års alder)

B X Jenta har vokst normalt og i samsvar til sitt genetiske potensiale fram til tre års alder. Hun har hatt
en vekstspurt nå før skolestart, og dette er unormalt. 
Det er unormalt å krysse 2 percentile eller mer etter 2 årsa lder. Mest sannsynlig årsak her vil
være starten på en pubertas precox, eller hyperthyreose, evt . også fedmeutvikling.

C Jenta hadde dårlig tilvekst fra 1/2 til 2 års alder men henter seg nå inn igjen til normlat nivå. Barn
vokser rykkvis og denne variasjonen ligger innenfor det normale.
Tilveksten fra 1/2 til 2 år er normalt med kortvokste foreldre.FEilen her er at det er unormalt å
krysse to percentiler etter 2 års alder.

D Jenta hadde en vekstsvikt fra 6 mndr til 2 år, sannsynligvis pga stadige luftveisinfeksjoner. Etter 3
års alder har hun hatt innhentningsvekst og ligger nå på riktig percentil.
Luftveisinfeksjoner gir ikke langvvarig vekstsvikt - til det må det til kronisk sykdom
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Ole er 1 år. Han har atopisk eksem. Mor forteller at han siste 3 måneder har hostet mye. De har hund
og katt hjemme. Mor og Ole kommer til ditt legekontor. Ole har vært akutt innlagt på lokalt sykehus 2
ganger med bronkiolitt i løpet av siste ½ året, og ble utskrevet uten medisiner. I forbindelse med siste
innleggelse ble det tatt blodprøver med spesifikk IgE mot hund og katt, som var negative. Du
undersøker gutten og hører at det piper i ekspiriet ved auskultasjon. Han har en del eksem.
Hva gjør du?

A Du mistenker likevel at han er allergisk og anbefaler oppstart med daglige, faste antihistaminer
peroralt
De aller fleste med allergi har positive utslag på blodprøver (spesifikke IgE), hvor negative
blodprøver i de aller fleste tilfeller gjør at man kan utelukke IgE-mediert allergi. Å starte med faste
antihistaminer er ikke indisert og vil ikke bedre guttens plager.

B X Du mistenker at gutten har utviklet astma og starter med inhalasjons-behandling med  2-agonist
Spesifikke IgE- måling i blodprøve er en bra test. Barn på 1 år har meget sjelden dyrehårs allergi.
Han har hatt 2 sikre obstruktive episoder tidligere og du hører pipelyder ved undersøkelsen. Han
har atopisk eksem og er utsatt for å kunne utvikle astma. Å starte med inhalasjons-behandling
med  2-agonist er riktig.

C Du henviser gutten til prikktest hos spesialist i pediatri for fullstendig avklaring av allergi
Både spesifikk IgE-måling i blodprøve og prikktest er meget bra tester, men dette kan variere litt
med allergen. Generelt sett så fanger blodprøver opp de aller fleste med IgE-mediert allergi. Ett
viktig poeng er at så unge barn sjelden har dyrehårs-allergi. Dermed blir videre utredning med
prikktest, med stor sannsynlighet, en unødvendig utredning.
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I forbindelse med bleieskift oppdager foreldrene til en 5 måneder gammel gutt at han har en
valnøttstor, hard og smertefull hevelse i høyre lyske.  Gutten er sutrete og utilpass.  Han har aldri hatt
noen hevelse i lysken tidligere.  Hva er den mest sannsynlige diagnosen?

A Subkutan abscess
B Akutt inguinal lymfadenitt
C Testistorsjon
D X Inkarserert lyskebrokk
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Emma er 6 måneder gammel og tidligere frisk. Foreldrene har observert at hun de siste 2 – 3 ukene
har episoder da hun plutselig slår frem armene samtidig som hun flekterer i kroppen. Disse
bevegelsene kan komme flere ganger etter hverandre. Hun er våken mellom episodene, men muligens
noe grinete en kort stund etterpå. Det har gradvis blitt flere og lengre episoder. Foreldrene opplever og
at hun generelt er mindre fornøyd.
Hva er den mest sannsynlige diagnosen?

A Normale bevegelser
Bevegelser som beskrevet vil ikke kunne tolkes som normale og må utredes.

B Gastro-oesofageal reflux
Det er ikke noe sagt om maltidsrelasjon, ikke typiskt at refluxanfall kommer i serier og øker i
frekvens.

C Kolikkplager 
Ikke typisk alder for debut av kolikkplager, ikke typiske symptomer, skriker ikke.

D X Infantile spasmer
Hun slår plutslig frem armene samtidig som hun flekterer i kroppen. Disse bevegelsene kan
komme flere ganger etter hverandre, i serie. Hun er våken mellom episodene.
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Du er turnuskandidat på kirurgisk avdeling og tar imot en 3 uker gammel gutt med en diffus, rød
hudmisfarging på fremre vestre side av bryst og mage. Mor forteller at dette kom i etterkant av at hun
badet gutten, og hun mistenker at hun har brukt for varmt vann. Du vurderer skaden til å være en 1.
grads brannskade. Gutten fremstår ubesværet, han spiser godt og er i god allmentilstand.

A Du lar gutten reise hjem med avtale om å smøre med en mild steroidkrem og fuktighetskrem.
B Gutten får reise hjem med fuktighetskrem, men du sender beskjed til fastlege og ber om

videre oppfølging.
C Du sender gutten hjem med beskjed om at du må melde dette til barnevernstjenesten neste dag.
D X Du legger gutten inn for utredning med rtg. totalskjelett, cerebral CT og øyelegeundersøkelse.
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Ved avvik i nevrologisk status er det viktig å vurdere om det hovedsakelig er en sentral eller perifer
nevrologisk lidelse.  
Hvilke av de følgende funnene taler mest for en perifer nevrologisk lidelse?

A X Hypotoni
Ved en sentral skade er hypertoni mest vanlig

B Positiv babinski
Typisk for sentral nevrologisk lidelse

C Hyperrefleksi
Typisk for sentral nevrologisk lidelse

D Spastisitet
Typisk for sentral nevrologisk lidelse
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Hvilken diagnose er den vanligste hos barn med denne tilstanden?
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A Duodenalatresi
Gastrointestinale misdannelser , særlig duodenalatresi  er ikke uvanlig hos barn med Down
syndrom, 2,5-5 %  har misdannelser i tarmen.

B Medfødt hjertefeil
Ca 40 % av barn med Down syndrom har medfødt hjertefeil

C Coeliaki
Forekommer hos 5-12% av alle med Down syndrom

D X Psykisk utvklingshemming
Stort sett alle barn med trisomi 21 har psykisk utviklingshemming

E Hypotyreose
Livstidsprevalens på 3-50 % med økende forekomst med alder.
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Foreldrene til en 4 år gammel gutt er bekymret da de opplever at han nå faller lettere enn før, og han
har da vanskelig for å reise seg igjen på egen hånd. De benekter at de tidligere hatt noen bekymring
for hans helse , vekst eller utvikling. Han prater lange setninger, er i starten litt skeptisk til deg, men det
går etter hvert greit å undersøke ham hvis han får sitte i mors fang. Han er høyrehendt og kan tegne
sirkler. Han har en symmetrisk gange men når han springer virker han litt ustødig.  
Hva er den mest sannsynlige diagnosen?

A Cerebral parese
De benekter at de tidligere hatt noen bekymring for hans helse , vekst eller utvikling.

B X Nevromuskulær sykdom
Foreldrerne opplever at han nå faller lettere enn før, og han har da vanskelig for å reise seg igjen
på egen hånd.

C Psykisk utviklingshemming
Han prater lange setninger, er i starten litt skeptisk til deg, men det går etter hvert greit å
undersøke ham hvis han får sitte i mors fang. Han er høyrehendt og kan tegne sirkler.

D Autisme
Han prater lange setninger, er i starten litt skeptisk til deg, men det går etter hvert greit å
undersøke ham hvis han får sitte i mors fang. Han er høyrehendt og kan tegne sirkler.
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Ole er ½ år gammel og har hatt eksem siden 2 måneders alder. Han ble ammet frem til 2 ukers alder,
deretter fått morsmelk erstatning. Grøt ble gradvis introdusert fra 4 måneders alder og medførte
eksem-forverring. Han klør mye i huden, og han har periodevis magesmerter og gulper. Mor og Ole
kommer til ditt legekontor og ønsker hjelp. Mor forteller at hun har smurt ham med fuktighets krem. Du
undersøker barnet og finner større områder med atopisk eksem i ansikt, hodebunn, på overkropp og
ekstremiteter.
Hva gjør du deretter? (Angi det mest optimale svaralternativ)

A Mistenker matvare-allergi som årsak og anbefaler diett uten hvete i 4 uker før ny kontroll
Det å mistenke matvare-allergi i denne alderen, basert på barnets symptomer og klinisk
undersøkelse, er bra. Likevel vet man ikke om dette skyldes hvete eller noe annet allergen. En
bør gjøre utredning før en igangsette tiltak med diett-endring hos ett lite barn.

B Lager en smøreplan for hans eksem som inkluderer fuktighetskrem og kortisonkrem
Det å lage en smøreplan for hans eksem er bra. Likevel bør en også avklare om han har allergier
som årsak til plagene. Tidlig debut av mye atopisk eksem kan være assosiert med matvare
allergi.

C X Lager en smøreplan som inkluderer kortisonkrem, samt utreder med allergi-blodprøver
Det å lage en smøreplan for hans eksem er bra. Det er også viktig å avklare om han har noe
matvare-allergi som årsak til plagene. Så tidlig debut av atopisk eksem kan skyldes IgE-mediert
allergi, hvor diett kan ha god effekt på eksem og de andre plagene.

D Mistenker matvare-allergi som årsak, utreder med allergi-blodprøver før ny kontroll
Det å tenke utredning av plagene er riktig. Likevel bør en også igangsette tiltak med smøring av
eksem med kortison krem. Da vil behandling og utredning skje parallelt.
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Epilepsi hos barn og ungdom forekommer hos ca 0,5-1%.   Hvor stor andel av disse har god prognose
og blir anfallsfrie med eller uten behandling?

A X To tredjedeler
20-35 %  har anfall som ikke kan kontrolleres helt med  behandling

B En tredjedel
Majoriteten av barn blir anfallsfrie

C > 90%
20-35 %  har anfall som ikke kan kontrolleres helt med  behandling

D < 10%
Majoriteten av barn blir anfallsfrie
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Når anbefales antibiotikabehandling til barn med mellomørebetennelse i Norge?

A X Alle barn yngre enn 12 måneder med otitis media
Rett svar

B Barn med >2 otitter siste år og ny otitt
Det er først når det er >4 tilfeller siste år at antibiotika anbefales uansett ved ny otitt ("ørebarn")

C Alle barn med dobbeltsidig mellomørebetennelse
Man skal overveie ved uttalt dobbeltsidig mellomørebetennelse

D Alle barn yngre enn 24 måneder med otitts media
Feil, se ovenfor
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Du undersøker en 4 år gammel gutt som tidligere har vært operert for Meckels divertikkel, men som
ellers har vært frisk.  Han har nå vært syk i 2 dager med mavesmerter, diaré og oppkast.  Ingen andre i
familien eller omgivelsene for øvrig har vært syke.   Ved undersøkelse er gutten slapp og har
temperatur 39,3 grader.  Han motsetter seg undersøkelse, men du finner at abdomen er lett utspilt og
virker trykkøm over det hele. Hva mistenker du er den mest sannsynlige diagnosen?

A Invaginasjon
B Adheranseileus
C Akutt gastroenteritt
D X Akutt appendicitt
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Det anbefales å gi ekstra mat til nyfødte barn som lysbehandles på grunn av hyperbilirubinemi, hva er
årsaken til dette?

A Øker utskillelse av bilirubin via galleveier.
B Kompenserer for økt væsketap ved lysbehandling.
C X Reduserer opptak av konjugert bilirubin fra tarmen.
D Kompenserer for økt kaloribehov ved lysbehandling.
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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 Cerebral parese
mangler senereflekser

B X Nevromuskulær sykdom
Kun påvirket motorisk utvikling og manglende senereflekser

C Psykisk utviklingshemming
Har ord og reagerer på navnet sitt

D Autisme
skeptisk til fremmede, reagerer på navnet sitt og har ord
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En 3 år gammel tidligere frisk gutt utvikler perifere ødemer, hyppig vannlating og slapphet i løpet av en
2 ukers periode. Innleggelsesdagen har han temperatur 37.5°C. Det gjøres følgende undersøkelser:
BT 100/60 (90% pers. for normalt BT: <105/70)

ref.
CRP 6 mg/l <5 mg/l
Hb 10,5 g/l 10,5 - 13,5 g/dl
Hvite 12,3 x 109/l 4,0 - 14,0 x 109/l
Trombocytter 265 x 109/L 150 - 400 x 109/L
Kreatinin 40 µmol/l 11 - 41 µmol/l
LD 345 U/l 240 - 500 U/l
Haptoglobin 0,7 g/l 0,4 - 1,9 g/l
Albumin 15 g/l 35 - 48 g/l
AST (antistreptolysin) 200 (lav) ikke målbar
Urinen er lys og klar
Urin stiks +4 protein

negativ hvite
+1 røde

negativ
negativ
negativ

Urin mikroskopi 0  hvite blodlegemer per synsfelt
5-10 røde blodlegemer per
synsfelt
Enkelte hyaline sylindre

0-5
0-5

Urin dyrking Negativ
Hva er den mest sannsynlige diagnosen?

A Hemolytisk uremisk syndrom (HUS)
Har vanligvis trombocytopeni, hemolyse (økt LD, lavere hb) , og nyresvikt (økt kreatinin)

B X Nefrotisk syndrom
Proteinuri og hypoalbuminemi gir mistanke om denne tilstand

C Nefritisk syndrom (akutt nefritt)
Har vanligvis ikke så lav albumin og stor proteinuri
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Kari er en tidligere frisk 2 år gammel jente. Plutselig oppdaget foreldrene at hun begynte å rykke i
høyre side av kroppen og deretter i hele kroppen. Dette varte i cirka 2 minutt, hun var i den perioden
ikke kontaktbar. Når du som legevakt kommer hjem til familien etter cirka 15 minutt er hun sløv, men
våken, beveger alle kroppsdelene, er noe irritabel og liker ikke å bli undersøkt. Temperaturen er da
38,9 grader.
Hvilken av de følgende kombinasjoner passer best med typiske (enkle) feberkrampeanfall?

A Hennes alder, anfallsbeskrivelsen og irritabiliteten
Anfallsbeskrivelsen stemmer ikke da anfallet er  fokalt i starten

B Hennes temperatur, anfallsbeskrivelsen og irritabiliteten

Anfallsbeskrivelsen stemmer ikke da anfallet er  fokalt i starten
C Hennes temperatur, alder og anfallsbeskrivelsen 

Anfallsbeskrivelsen stemmer ikke da anfallet er  fokalt i starten.
D X Hennes temperatur, alder og irritabiliteten         

Temperaturen og alderen stemmer. irritabiliteten utelukker ikke typisk feberkrampe
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Foreldrene til en 3 år gammel jente er bekymret fordi de opplever at hun prater mye mindre enn
jevnaldrende. Hun kan springe og klatrer uten problemer opp og ned av en stol. Hun tar småting fra
gulvet med begge hender. Du hører ingen ord og det er vanskelig å fange hennes oppmerksomhet.
Hun ser ikke på foreldrene når de sier navnet hennes. Du syns også at det er vanskelig å få blikk-
kontakt med henne. En av lekene som lager lyder er hun meget fasinert av.
Hva er den mest sannsynlige diagnosen?

A X Autisme
Du hører ingen ord og det er vanskelig å fange hennes oppmerksomhet. Hun ser ikke på
foreldrene når det sier hennes navn. Du syns også at det er vanskelig å få blikk-kontakt med
henne. En av lekene som lager lyder er hun meget fasinert av. Dette  er  i kombinasjon  typiske
symtomer på autisme.

B Nevromuskulær sykdom
Hun kan springe og klatrer uten problemer opp og ned av en stol. Hun tar småting fra gulvet uten
noen sideforskjell.

C Psykisk utviklingshemming
Du hører ingen ord og det er vanskelig å fange hennes oppmerksomhet. Hun ser ikke på
foreldrene når de sier hennes navn. Du syns også at det er vanskelig å få blikk-kontakt med
henne. En av lekene som lager lyder er hun meget fasinert av. Denne kombinasjonen er ikke
typisk for kun psykisk utviklingshemming

D Cerebral parese
Hun kan springe og klatrer uten problemer opp og ned av en stol. Hun tar småting fra gulvet uten
noen sideforskjell.
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Ved hvilken svangerskapsuke defineres et barn som prematurt født?

A Bare når det er født før uke 23
B X Bare når det er født før uke 37

Alle barn som er født levende før uke 37 defineres som prematurt fødte barn
C Bare når det er født før uke 33
D Bare når det er født før uke 28
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Her ser du bilde av perifert blodutstryk fra tre forskjellige personer (barn). Hvilken kombinasjon av
tilstander/sykdommer er mest korrekt?
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A X talassemi, normalt blodutstryk, jernmangelanemi
B sigdcelleanemi, talassemi, normalt blodutstryk
C hereditær sfærocytose, sigdcelleanemi, jernmangelanemi
D jernmangelanemi, hereditær sfærocytose, talassemi
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