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1
 Forventet levealder er ofte brukt mål for å beskrive heslsetilstanden i en befolkning.
Hva er definisjonen på forventet levealder?

A Statistisk tall for beregnete gjennomsnittlige leveår i gitte aldergrupper over et år i en befolkning
B Observert gjennomsnittlig alder ved død i en befolkning
C Antall beregnete forventete leveår i en befolkning i en gitt tidsperiode
D Den beregnete, gjennomsnittlige gjenstående levetid i en befolkning, gitt dødeligheten i de

aktuelle aldersgrupper på samme tid.
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En førtifem år gammel tidligere frisk arbeider i en metallindustribedrift der de sveiser og sliper på
rustfritt stål, har fått allergisk astma.
Hvilke to metaller er mest sannsynlig årsak til sykdommen hennes?

A Krom og arsen
B Krom og nikkel
C Nikkel og jern
D Jern og arsen
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En 50 år gammel tidligere stort sett frisk mann har et arbeidsmiljø som han selv oppfatter som
stressende. Han har i det siste fått plager med brystsmerter ved anstrengelse og fastlegen har henvist
ham til utredning med tanke på iskemisk hjertesykdom. Han lurer på om plagene hans kan ha noe
med arbeidsmiljøet hans å gjøre.
Hvilke to faktorer som er vist å ha betydning for forekomst av bl.a. iskemisk hjertesykdom er det som i
modellen til Karasek og Theorell regnes som de betydeligste påvirkningsfaktorene?

A Lav egen innflytelse på arbeidstempo/mengde og høye arbeidskrav
B Liten grad av sosial støtte og høye arbeidskrav
C Lav egen innflytelse på arbeidstempo/mengde og lave arbeidskrav
D Liten grad av sosial støtte og liten egen innflytelse på arbeidstempo/mengde
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En ung man har skadet seg på jobben slik at han har blitt yrkesmessig ufør i sitt arbeid som
bygningsarbeider. Han lurer på hvem som skal betale ham erstatning og du forteller ham at det er to
kilder til erstatning ved yrkesskade/yrkessykdom.
Hvilke to lover er det som hjemler erstatningsrettigheter i denne saken?

A Lov om yrkesskadeforsikring og Lov om pasient- og brukerrettigheter
B Lov om yrkesskadeforsikring og Lov om folketrygd
C Lov om pasient- og brukerrettigheter og  Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

(arbeidsmiljøloven)
D Lov om folketrygd og Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)
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Leger er lovpålagt å melde arbeidsrelaterte sykdommer til myndighetene.
Gjelder meldeplikten også psykiske lidelser?

A Ja, men kun hvis det er tale om post traumatisk stress syndrom

B Ja, men kun hvis pasienten er sykemeldt
C Ja, gjelder for alle psykiske lidelser der pasienten blir innlagt

D Ja, gjelder for alle psykiske lidelser/reaksjoner, når det er mistanke om arbeidsrelasjon.
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6
En 25 år gammel asylsøker fra Eritrea blir innkalt til helseundersøkelse etter at han er kommet til
Norge. Han føler seg helt frisk nå og har aldri vært alvorlig syk.
Hvilke undersøkelser er pliktig/påbudt hos denne pasienten?

A Da pasienten er helt frisk og ikke tilhører noen risikogruppe, er det ingen grunn til å gjøre videre
undersøkelser av pasienten.

B Det er påbudt med tuberkuloseundersøkelse med lungerøntgen og IGRA-test eller Mantouxtest.
C Med tanke på smittefare må han sjekkes for alle vanlige, smittsommer infeksjonssykdommer

inkludert HIV og tuberkulose.
D Det er påbudt med HIV-test og tuberkuloseundersøkelse med lungerøntgen og IGRA-test eller

Mantouxtest.
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På 1980-tallet ble man innen allmennmedisin for alvor opptatt av å få fram pasientens perspektiv i
konsultasjonen. Pasientsentrert metode ble da utviklet som et verktøy for å fremme mer effektive
konsultasjoner. I dag bruker feks læreboka Allmennmedisin begrepet "De fem F-ene" som redskap for
å huske essensen av den pasientsentrerte metoden. Den 5. F-en er historisk sett ny og står for
"Forutsetninger." Det er et vidt begrep som henspiller på pasienten som en hel person, med sin
historie, viktige relasjoner og øvrige livsbetingelser.
Hva står de øvrige fire (tradisjonelle) F-ene for? 

A Familie, Frykt, Fritid, Forventninger 
B Følelser, Fortid, Finanser, Familie 
C Forestillinger, Forventninger, Følelser/frykt, Funksjon/følger
D Følelser, Frykt, Funksjon/følger, Familie
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Hva er en kvalitativt viktig hovedforskjell på ICD (International Classification of Disease) som brukes i
sykehus og ICPC (International Classification for Primary Care) som anvendes i
primærhelsetjenesten?

A ICD inneholder mange flere og mer detaljerte diagnoser enn ICPC
B ICD- systemet utgår fra Verdens helseorganisasjon (WHO) mens ICPC ikke gjør det
C I motsetning til ICD er ICPC er designet opp for at fastlegene skal bruke riktige refusjonstakster
D ICD inneholder sykdomsdiagnoser mens ICPC inneholder både kontaktårsaker og

sykdomsdiagnoser
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Allmennleger møter ofte pasienter med uavklarte symtomer i en tidlig fase av en sykdom/
helseproblem. De fleste har selvbegrensende plager, mens noen få vil vise seg å være alvorlig
(livstruende) syke. Det er teoretisk utenkelig at allmennlegen alltid skal evne å oppdage disse ved
første gangs kontakt med helsevesenet. Hva er en allmennleges viktigste arbeidsverktøy for å sikre
at alvorlig sykdom i minst mulig grad blir oversett, med alvorlige konsekvenser til følge? 

A Å henvise alle pasienter man møter på legevakt til akutt-time hos fastlegen neste (arbeids)dag, i
den grad de ikke innlegges som øyeblikkelig hjelp.

B Å avslutte konsultasjonen med et "sikkerhetsnett" der man gir klar beskjed om hvordan pasient/
pårørende skal følge med problemets utvikling. De skal få beskjed om å ta kontakt (og da
hvordan/med hvem) hvis forverring eller manglende bedring 

C Å ha lav terskel for å rekvirere rutine laboratorieprøver, spesielt av pasienter med tegn på
infeksjonssykdom. Spesielt er C-reaktivt protein (CRP) en viktig prøve hos pasienter
der allmenntilstanden er rimelig god og mistanken om alvorlig sykdom i utgangspunktet er liten.  

D Å gjennomføre en meget nøye og systematisk klinisk undersøkelse av alle organsystemer hos
alle pasienter, ikke minst på legevakt der ansvaret ofte kan være aller størst.
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10
En frisk dame på 50 år mottar for første gang brev med invitasjon til screening for brystkreft med
mammografi. Hun har ingen mistanke om at noe er galt, men takker ja til mammografien. Et par uker
etter undersøkelsen får hun beskjed om at det er behov for videre undersøkelser, og hun er satt opp til
time på poliklinikken til videre utredning evt. inkludert biopsi.
To uker etter timen på poliklinikken er alle de videre undersøkelsene avsluttet, og hun får vite at hun
ikke har brystkreft og ikke trenger noen behandling. Hvilket medisinsk begrep er dekkende for den
prosess hun har gjennomgått?

A Hun opplevde et eksempel på "overdiagnostikk av kreft" som følge av sin første
mammografiscreening

B Hun fikk et "falsk negativt svar" ved sin første mammografiscreening. 
C Hun fikk et "falsk positivt prøvesvar" ved sin første mammografiscreening
D Hun fikk påvist et såkalt "incidentalom"; det er et ganske nytt begrep som betegner

en cancersuspekt forandring påvist tilfeldig ved billeddiagnostikk som ble tatt på annen indikasjon
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En mor ringer til deg på kommunal samarbeidslegevakt kl 01.30 fordi hennes datter på 2 år har fått
feber og tar seg til øret. Hvilket spørsmål er viktigst at få avklart for å avgjøre om barnet skal tilses på
vakt eller kan henvises til egen lege i morgen?

A Hvordan er barnets allmenntilstand?
B Har barnet tidligere hatt øreproblemer?
C Har problemet vart over 1 døgn?
D Hvor høy er barnets temperatur?
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Begrepet "epigenetikk" benyttes i økende grad i medisinske sammenhenger. 

Hvilken av følgende definisjoner er gyldige for "epigenetikk"?

A Epigenetikk er et fagområde der man kartlegger gener som disponerer for utvikling av epilepsi og
andre krampe-lidelser. Denne forskningen forventes å kunne lede til utvikling av mer
’skreddersydde’ antikonvulsive medikamenter. 

B Epigenetikk handler om at ytre påvirkninger kan lede til "programmering" av det genetiske
uttrykket hos et individ. Dette skjer gjennom stabil, men også potensielt reversibel modifikasjon av
arvestoffet uten endring av selve DNA-sekvensen.

C Epigenetikk er en ny retning innen medisinsk filosofi og etikk som drøfter overordnede
perspektiver på genetikken, f.eks. etiske dilemmaer knyttet til kartlegging av
sykdomsdisponerende gener blant asymptomatiske individer. 

D Ordet epigenetikk er sammensatt av ordene "epidemiologi" og "genetikk." Det er et fagfelt som
beskriver epidemiologien til sykdomsfremkallende gener i den generelle befolkning.
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En 30 år gammel kvinne har i løpet av det siste året utviklet håndeksem. Hun arbeider som selvstendig
næringsdrivende frisør, og du mistenker at plagene kan skyldes påvirkning i arbeid. Skal dette meldes
som arbeidsrelatert sykdom til Arbeidstilsynet?

A Ja, legen er pliktig til å melde alle tilstander der han/hun har mistanke om arbeidsrelatert sykdom
B Ja, det skal meldes men ikke før det er foretatt en dermatologisk utredning og gitt en mer

spesifikk diagnose
C Nei, meldeplikten gjelder ikke når pasienten er selvstendig næringsdrivende
D Nei, det at frisører får håndeksem er så vanlig at det ikke er nødvendig å melde det
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14
En 58 år gammel anleggsarbeider har utviklet kroniske smerter i rygg og nakke, og han har fått påvist
artrose i begge hofter. Man antar at dette skyldes langvarig, tungt fysisk arbeid.
Vil han kunne få dette godkjent som yrkessykdom?

A Ja, såfremt han ikke er selvstendig næringsdrivende
B Ja, alle tilstander som kan relateres til arbeid, kan også bli godkjent som yrkessykdom
C Ja, hvis han kan dokumentere at han har hatt tilstrekkelig belastning
D Nei, belastningslidelser er ikke blant de tilstandene som godkjennes som yrkessykdom
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En 43 år gammel mann får tilfeldig påvist utbredte røntgenologiske lungeforandringer, forenlig med
en interstitiell lungesykdom i forbindelse med en rutineundersøkelse i regi av
bedriftshelsetjenesten. Han har ingen lungesymptomer. Hvilken av følgende eksponeringsbeskrivelser
passer best med dette funnet?

A Han har tidligere vært lærer, men har de siste 3 årene arbeidet i kullgruve på Svalbard.
B Han har arbeidet i mange år i skiferindustrien.
C Han er renholder og bruker alkaliske rengjøringsmidler
D Han er snekker og arbeider med riving av gamle hus.
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Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig for alle ansatte. Det skal også være
slik at det ikke medfører fare for forplantningsskader.
Hva er det viktigste tiltaket arbeidsgiver kan gjøre for å sørge for dette? 

A Foreta en generell risikovurdering av arbeidsplassen med tanke på forplantningsskadelig
påvirkning og informere alle ansatte om dette.

B Informere alle kvinner i fertil alder om hva de kan bli utsatt for av forplantningsskadelig påvirkning
og informere om at de må slutte hvis de blir gravide.

C Foreta en generell risikovurdering av arbeidsmiljøet og informere alle kvinner i fertil alder om at de
må si fra så snart som mulig hvis de blir gravide, slik at man kan tilrettelegge arbeidet eller
omplassere.

D Informere alle kvinnelige ansatte som har arbeidsoppgaver som kan medføre eksponering for
forplantningsskadelige stoffer om at de må si fra så snart som mulig hvis de blir gravide, slik at de
kan bli omplassert.
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Arbeidstakere som blir syk eller skadet pga påvirkning i arbeid kan ha rett på tilleggsytelser ut over det
som gjelder ved annen sykdom/skade.
Dette reguleres ved to ulike lover, hvilke?

A Arbeidsmiljøloven og Folketrygdloven
B Folketrygdloven og Lov om yrkesskadeforsikring
C Lov om yrkesskadeforsikring og Lov om pasientrettigheter
D Lov om pasientrettigheter og Arbeidsmiljøloven

0000158497979f3700
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Medisinsk invaliditet er et begrep som brukes i forbindelse med erstatningssaker, herunder også ved
yrkessykdom/yrkesskade.
På hvilket grunnlag beregnes medisinsk invaliditet?

A Det beregnes som en prosentandel av vedkommendes arbeidsuførhet, og det tas ikke hensyn til
yrke og inntekt

B Det beregnes som en prosentandel av vedkommendes arbeidsuførhet, og det tas hensyn til yrke
og inntekt

C Det beregnes ut fra en fastsatt tabell ut fra objektive funn og subjektive symptomer, uten hensyn
til yrke, inntekt og fritidsinteresser

D Det bergenes ut fra en fastsatt tabell ut fra objektive funn og subjektive symptomer, men det tas
hensyn til  yrke, inntekt og fritidsinteresser
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En 38 år gammel melkebonde oppsøker fastlegen grunnet residiverende feberepisoder ledsaget av
tørrhoste og influensafølelse. Han forteller at feberepisodene har vært knyttet til enkelte
arbeidsoppgaver i fjøset. Spesielt har han merket at symptomene har kommet i forbindelse med
rengjøring av fjøset med høytrykkspyler. Symptomene oppstår da etter at han har holdt på med dette
arbeidet noen timer og vedvarer resten av dagen. Han har som regel følt seg helt fin igjen dagen
etterpå. Hva er mest sannsynlige diagnose?

A  Støvlungesykdom/pneumokoniose
B Allergisk astma
C Organic dust toxic syndrome (ODTS)
D Reactive airways dysfunction syndrome (RADS)
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Norge er en av de skandinaviske velferdsstatene som tilbyr innbyggerne gode velferds- og
trygdeytelser.
Hva regnes som den første trygdeordningen i Norge?

A Alderstrygd
B Ulykkesforsikring for arbeidere
C Barnetrygd
D Uføretrygd
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Velferdsstatens lovverk og ordninger i Norge ble innført i fire faser. Omtrent når ble dagens ordninger
med uføretrygd, universell alderstrygd og universelle sykepengrettigheter etablert?

A I 1890-årene
B I årene rundt 1910.
C I de harde 1930-årene.
D I årene rundt 1960.
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Innenfor det forebyggende helsearbeid  er Geoffrey Rose sine teorier av de mest anerkjente. I hans
teori forekommer begrepet "forebyggingens paradoks".
Hva menes med "forebyggingens paradoks"?

A Forebygging koster samfunnet dyrt ved at menneskene lever lenger og at det dermed blir større
behov for sykehjemsplasser og sykehusbehandling mot slutten av livet.

B Den helsemessige effekten av risikooppsporing og behandling ikke kan måles på individnivå

C Forsøk på å forebygge sykdom i befolkningen er oftest nytteløst og sjelden med målbar effekt.
D En populasjonsstrategi har liten effekt på hvert individ, men kan være meget effektiv målt i hele

befolkningen
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En 41 år gammel bonde har blitt dårlig i forbindelse med arbeid i en tårnsilo. Hun fikk pustebesvær
mens hun var inne i siloen, men klarte å komme seg ut på egen hånd. Umiddelbart etterpå hadde hun
forbigående kraftig hoste, tungpust, svimmelhet og brystsmerte. Du er lege i akuttmottaket på
lokalsykehuset og undersøker henne omtrent 4 timer etter hendelsen. Hun føler seg nå i helt fin form
bortsett fra helt lette hosteplager. Du finner normale funn ved klinisk undersøkelse, normalt røntgen
thorax og normal oksygensaturasjon. Hun bor sammen med ektemannen omtrent 20 minutters reisetid
fra sykehuset. Hvordan bør du videre håndtere denne pasienten?

A Hun bør tilbys innleggelse for observasjon med tanke på fare for utvikling av videre alvorlige
komplikasjoner. 

B Det bør tas arteriell blodgass. Dersom denne er helt normal kan hun sendes hjem med beskjed ta
kontakt ved forverring. 

C Det er ikke behov for flere undersøkelser. Hun kan sendes hjem med beskjed om å ta kontakt ved
forverring. 

D Hun bør tilbys innleggelse for umiddelbar oppstart av hyberbar oksygenbehandling. 
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Bedrifter der det brukes/behandles helsefarlige kjemikalier skal ha sikkerhetsdatablader for
kjemikaliene.Hvem plikter å stille sikkerhetsdatabladene til rådighet for bedriftene?

A Hovedverneombudet
B Kjemikalieleverandøren
C Bedriftshelsetjenesten
D Arbeidstilsynet
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En 41 år gammel bonde har blitt dårlig i forbindelse med arbeid i en tårnsilo. Hun fikk pustebesvær
mens hun var inne i siloen, men klarte å komme seg ut på egen hånd. Da hun kom ut hadde hun
kraftig hoste, tungpust, svimmelhet og brystsmerter. Hvilken av følgende gasser er er det sannsynlig at
har forårsaket hennes symptomer?

A Nitrogendioksid (NO2)
B Karbonmonoksid (CO)
C Dinitrogenoksid (N2O)
D Svoveldioksid (SO2)

0000158497979f3700

26
Du jobber som legevaktslege og får melding om at flere ansatte ved en oljeterminal som mottar råolje
fra Nordsjøen har blitt akutt syke etter gasslekkasje fra en skadd rørledning. To av de eksponerte skal
være bevisstløse. Du får også rapport fra stedet om at det skal være en sterk lukt av råtne egg i
området. Hvilken gass har de mest sannsynlig blitt eksponert for?

A Hydrogensulfid (H2S)
B Karbonmonoksid (CO)
C Nitrogendioksid (NO2)
D Dinitrogenoksid (N2O)
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En pasient har en sårinfeksjon etter en hofteproteseoperasjon. Det kommer mye sekresjon fra såret,
slik at man må skifte bandasjen 3-4 ganger om dagen. Det er påvist gule stafylokokker med vanlig
norsk resistensmønster (penicillin resistent, oxacillin sensitiv).
Hvilket sykehushygienisk tiltak er aktuelt her?

A Pasienten må isoleres etter kontaktsmitteregime.
B Personalet må screenes for gule stafylokokker etter at pasienten er utskrevet (nese og

halsprøve). 
C Hansker brukes kun ved sårstell. 
D Under visitt brukes bl.a. munnbind.

0000158497979f3700
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I Norge er det som i andre land sosioøkonomiske forskjeller i dødelighet. En artikkel fra BMJ viser at
voksne norske menn i alderen 45-46 år med grunnskoleutdanning i 1990-årene hadde høyere
dødelighet sammenlignet med menn med høyere utdanning (høyskole/universitet).
Omtrent hvor stor var overdødeligheten?

A Omtrent 100% overdødelighet
B Omtrent 5% overdødelighet
C Omtrent 10% overdødelighet
D Omtrent 200% overdødelighet
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Epidemiologiske studier med data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) som ser på
mulige årsaker til kreftssykdommer, har et fortrinn sammenlignet med epidemiologiske studier i mange
andre land.
Hva er den viktigste årsaken til fortrinnet?

A Deltakerne angir om de har kreft eller ikke
B Individ-data fra HUNT kan koples til data fra Kreftregistret
C Man kan undersøke hvem som får kreft mellom to av tverrsnittsundersøkelsene i HUNT.
D Kreft kan ha sammenheng med mange andre sykdommer som også er registrert i HUNT
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Hvilket utsagn er mest riktig når det gjelder tilbakedatering av sykmelding?

A Et av kravene for å kunne tilbakedatere en sykmelding er at det er godtgjort at pasienten har vært
syk fra en tidligere dato.

B Sykmelding kan kun brukes fra den dato sykmeldte har hatt et møte med sykmelder.
C Dersom en psykiatrisk pasient på grunn av manglende sykdomsinnsikt ikke har søkt lege, så er

det tilstrekkelig grunnlag til å tilbakedatere sykmeldingen.  
D Et av kravene for å kunne tilbakedatere en sykmelding er at det er godtgjort at pasienten har vært

arbeidsufør på grunn av sykdom fra datoen du ønsker å tilbakedatere fra.
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En mann på 52 år pådro seg et ankelbrudd under en fotballkamp i Bedriftsidrettsserien. Bruddet var
ukomplisert og ble behandlet konservativt med støvelgips fra kne til tær. Han er forespeilt at han må ha
gipsen i 6 uker. Det har nå gått to uker, han er lite plaget med symptomer og føler seg klar for å
begynne å jobbe igjen. Han jobber som mellomleder i et stort firma som produserer møbler. Han har
mulighet for å jobbe en del hjemmefra men noen av arbeidsoppgavene krever at han er tilstede på
egen arbeidsplass (ca. 2 dager per uke). Hvordan kan du i kontrolltimen bruke alternativene i
blanketten «vurdering av arbeidsmulighet/sykmelding» til å bidra til arbeidsdeltagelse i perioden mens
han har gips?

A 100% sykmelding i perioden mens han har gips, men anført på sykmeldingen at han skal prøve
seg ut i jobb for å se hva han kan klare. 

B Gradert sykmelding slik at han kan regulere arbeidstid og arbeidssted selv. 
C Friskmelding ettersom han har mulighet for å jobbe hjemmefra. Arbeidsgiver kan i tillegg søke om

tilretteleggingstilskudd for å få dekket reiseutgifter for de dager der det er behov for transport til
jobb. 

D Reisetilskudd (transport til arbeidsplass for NAVs regning) i perioden mens han har gips og da
gjeldende for de dagene han må møte på arbeidsplassen.
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En av dine pasienter jobber 100% som kontormedarbeider i en IA bedrift. Hun har leddgikt og har fått
tilbud om å delta i bassengtrening 2 formiddager i uken over 6 uker på det lokale treningssenteret som
ligger i samme bygg som arbeidsplassen. Hun har tidligere hatt svært god nytte av bassengtrening
under rehabiliteringsopphold, da i form av reduserte smerter og økt bevegelighet. Du vurderer at
bassengtrening kan bidra til at hun klarer å opprettholde god fungering i jobben. Hun vil samlet miste
en arbeidsdag per uke (1/2 dag x 2 per uke). Hun spør deg som fastlege hvordan hun kan få fri fra
jobb. 
Hvilket svar mener du er mest riktig?

A Du kan skrive en 20% sykmelding for de ukene det gjelder med den begrunnelse at det er snakk
om behandling som er nødvendig for å forebygge sykefravær.

B Du anbefaler at hun avtaler med arbeidsgiver at bassengtrening gjennomføres uten trekk i lønn
men på en slik måte at minst mulig arbeidstid går tapt. Eventuelt at det søkes om
velferdspermisjon hvis arbeidsgiver ikke godtar dette.

C Du anbefaler at hun bruker enkeltstående egenmeldingsdager ettersom hun jobber i en IA bedrift.
D Du kan skrive sykmelding på totalt en behandlingsdag per uke (1/2 dag x 2) for de ukene det

gjelder.
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En pasient er gradert sykmeldt 50% og jobber halve dager. Hun har et barn på 5 år som er febersyk og
ikke kan gå i barnehagen. Pga. dette må hun være hjemme fra jobben i dag (fredag) for å passe sitt
syke barn. Barnet er ellers svært sjeldent syk. Hun ringer deg, og ber om en sykmelding for i dag.
Hva er det mest riktig å si om din rolle som lege i denne situasjonen?

A Du må undersøke barnet, og skrive en attest hvor du bekrefter barnets sykdom.
B Du trenger som hovedregel ikke å gjøre noe som helst, mor er allerede sykmeldt 50% og kan

bruke en av egenmeldingsdagene sine til å utvide dette til 100% sykefravær.
C Du trenger som hovedregel ikke å gjøre noe utover å informere om at mor mest sannsynlig har

rett til omsorgspenger og kan selv melde inn fravær pga. sykt barn.
D Du sykmelder mor siden hun er kun gradert sykmeldt og trenger en 100% sykmelding for fredag

for å kunne være helt borte fra jobb.
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Hva innebærer Folketrygdens aktivitetskrav ved 8 ukers sykefravær?

A Ved alle sykmeldinger som varer utover 8 uker må sykmelder dokumentere at det foreligger
medisinske grunner til at arbeidsdeltagelse ikke økes ytterligere.

B Hvis en sykmelding varer i over 8 uker kan NAV kreve at den sykmeldte prøver seg i ordinært
arbeid eller i arbeidspraksis.

C Hvis sykmelder mener at det er grunnlag for 100% sykmelding i over 8 uker, må det som
hovedregel dokumenteres tungtveiende medisinske grunner for dette.

D Ved 100% sykmelding som varer i over 8 uker er det krav om at det er dokumentert at fraværet i
hovedsak skyldes medisinske og ikke sosiale årsaker
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Du er fastlege til en godt voksen kvinne i Trondheim. Datteren hennes er 32 år og skal opereres om 2
dager for cancer mamma med spredning til aksillære lymfeknuter. Datteren har to barn på 2 og 5 år og
datterens mann er på sykehus etter fall fra en stige i går. Det er påvist brudd i en nakkevirvel, men han
har ingen pareser. Kvinnen spør deg som fastlege om hun kan få en sykmelding fordi hun er helt fra
seg av bekymring over hele situasjonen til datteren og familien hennes. De bor på en annen kant av
landet og har ingen nære som kan hjelpe til med barna. Hun ber deg om en ukes sykmelding slik at
hun kan reise etter jobb i morgen for å være noen dager med datteren. 
Hvilke faglige råd vil det være mest riktig å gi kvinnen i denne situasjonen.

A Hun kan søke om utvidede omsorgspenger pga. alvorlig sykdom i nær familie. 
B Hun kan be om sykmelding (sykepenger) pga. akutt situasjonsbetinget stress
C Hun kan søke om velferdspermisjon, eventuelt med lønn, fra arbeidsgiver
D Hun kan søke om pleiepenger til pleie av nære pårørende i terminalfasen
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36
Diagnosen post traumatisk stress lidelse (PTSD) avhenger av en subjektivt traumatisk hendelse (f.eks
en arbeidsulykke med eksosforgiftning), unnvikelsesatferd, intrusjoner (tankekjør og flashbacks) og
hyperaktivering av det sympatiske, autonome nervesystem. Disse symptomene kan også ligne på
multiple kjemisk overfølsomhet (MCS) som regnes som en MUPS-tilstand (medisinsk uforklarte plager
og symptomer). Innen hvilket tidsrom etter den traumatiske hendelsen må symptomene på PTSD ha
debutert for at dette  skal kunne utløse en yrkesskadeerstatning? 

A 3 mnd
B 6 uker
C 12 mnd
D 6 mnd
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En eldre mann dør på sykehus etter kort tids sykdom. Du er lege på avdelingen hvor mannen døde.
De pårørende vil gjerne vite hva han døde av.
Hvilke spørsmål må du tenke igjennom før du svarer pårørende?

A Har avdøde samtykket til at opplysninger gis videre etter hans død?
B Hva er avdødes antatte vilje, pårørendes evne til bearbeidelse og opplysningenes art?
C Hva er avdødes antatte vilje, opplysningenes art og de pårørendes interesser?
D Hva er de pårørendes og samfunnets interesser, og hva er opplysningenes art?
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En eldre mann får konstatert ferskt hjerteinfarkt på sykehus. Han blir ett par dager sener funnet død i
sengen på sykehuset. Han hadde fra før angina pectoris og mangeårig diabetes mellitus. Du skal fylle
ut dødsmeldingen.
Hva er det mest korrekte oppsettet av årsaker til døden?

A Ia: Ferskt hjertinfarkt Ib: Koronaraterosklerose II: Diabetes mellitus
B Ia: Ferskt hjertinfarkt Ib: Angina pectoris Ic: Koronaraterosklerose II: Diabetes mellitus
C Ia: Koronaraterosklerose Ib: Ferskt hjertinfarkt II: Diabetes mellitus
D Ia: Koronaraterosklerose Ib: Ferskt hjertinfarkt II: Diabetes mellitus og angina pectoris
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Politiet kommer på legevakta med en antatt beruset person. De ønsker at du skal ta blodprøve av
vedkommende.
Når har du i utgangspunktet plikt til å ta slik prøve?

A Når politiet ønsker det
B Når den antatt berusede er mistenkt for en straffbar handling
C Når den antatt berusede har mottsatt seg pågripelse
D Når den antatt berusede har sjanglet på offentlig sted
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Legers og helsepersonells taushetsplikt er lovbestemt.
Hva er reglene for legers taushetsplikt etter at en person er død?

A Taushetsplikten gjelder fortsatt fullt ut
B Taushetsplikten oppheves etter at en person er død
C Pårørende kan bestemme hvilke opplysninger som skal være taushetsbelagte
D Opplysninger kan gis videre dersom viktige grunner tilsier dette
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41
Du har legevakt. En mann som bor alene, blir funnet død i sitt hus. Du blir tilkalt til stedet av pårørende
som har funnet ham. Det er to vurderinger/oppgaver du må gjøre/utføre i forbindelse med
undersøkelse av mannen.
Hvilke er de to mest korrekte?

A Melde dødsfallet til politiet og ringe begravelsesbyrået.
B Fastslå at vedkommende er død og skrive dødsmelding
C Fastslå at vedkommende er død og avgjøre om dødsfallet er meldepliktig til politiet
D Fastslå at vedkommende er død og ringe begravelsebyrå
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Politiet kommer på legevakta med en person mistenkt for å ha kjørt bil i alkoholpåvirket tilstand. De
ønsker at du skal ta en blodprøve av vedkommende. I noen situasjoner kan du reservere deg mot å ta
slik prøve.
Hvilket utsagn beskriver best den situasjonen hvor du kan reservere deg mot å ta blodprøve?

A At vedkommende er din pasient, sønn eller samboer
B At vedkommende er din pasient, samboer eller tremenning
C At vedkommende er din kjæreste, kamerat eller nabo
D At vedkommende er kollega, pasient eller nekter å bli tatt prøve av.
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Du er fastlege. En av dine pasienter er misfornøyd med hvordan sykehuset har behandlet ham.
Pasienten tar saken sin til pressen. Han fritar deg skriftlig fra taushetsplikten og ber deg uttale deg om
hans sykdomsforhold fordi han mener det kan tjene hans sak. Det er flere problemstillinger knyttet til
en slik situasjon.
Hva er den mest korrekte vurderingen av følgen av fritaket fra taushetsplikten?

A Et fritak fra taushetsplikt gir deg en mulighet til å kjempe pasientens sak
B Et fritak fra taushetsplikt må vurderes opp mot de etiske regler for leger
C Et fritak fra taushetsplikt er ikke det samme som at legen har opplysningsrett
D Et fritak fra taushetspliktene gir deg en opplysningsrett
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På dødsmeldingen er det rubrikker for flere dødsårsaker. Dødsårsaksregisteret publiserer ulike tabeller
med årsaker til død. 

Hvilken av dødsårsakene på dødsmeldingen ligger til grunn for tallene i disse tabellene?

A Den første dødsårsak
B Den underliggende dødsårsak
C Den umiddelbare dødsårsak
D Den medvirkende dødsårsak
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Du er fastlege. En dag kommer en mor med sin 5 år gamle gutt. Hun er bekymret for smertene gutten
har fått etter et fall som førte til et blåmerke. Blåmerket på låret er litt gult i kantene mot normal hud.
Hvor gammelt er dette blåmerket mest sannsynlig?  

A Minst 6 timer
B Minst 24 timer
C Minst 12 timer
D Minst 48 timer
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46
På legevakta kommer det inn en pasient med et sår i hodet. Såret er 3 cm langt, spriker lett, har
ujevne kanter, og såkalte vevsbroer i i dybden.
Hva er det mest korrekte svaret om hvordan dette såret har oppstått?

A Grunnet slag
B Grunnet skarp vold
C Grunnet fall
D Grunnet stump vold
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Du jobber som lege på sykehuset. For en uke siden ble du behandlet på dette sykehuset for
håndleddsbrudd. Nå er du interessert i hva som står i din journal og hvordan røntgenbildene ser ut.
Kan du hente frem din egen journal og lese den? 

A Det avhenger av hva du er behandlet for.
B Du må søke om å slå opp i din egen journal.
C Du kan alltid slå opp i din egen journal.
D Du har ikke lov til å slå opp i din egen journal.
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Etter at døden har inntrådt faller kroppstemperaturen. Hvor lang tid tar det grovt sett innendørs før
kroppstemperaturen har nådt omgivelsestemperaturen?

A 24 timer
B 6 timer
C 30 timer
D 12 timer
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Etter døden blir  kroppen etterhvert stiv. Hva skyldes dette?

A Leddvæsken koagulerer.
B Sammentrekningsproteinene i musklene låser seg sammen.
C Leddvæsken absorberes i leddkapselen.
D Sammentrekningsproteinene i musklene fragmenterer.
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En frisk pasient ber om å få utført en bestemt undersøkelse med tanke på tidlig diagnostikk av
kreftsykdom. Du har hørt at denne undersøkelsen har en positiv prediktiv verdi på ca 20% i en
symptomfri populasjon.
Hvordan forklarer du det til pasienten?

A Ved denne undersøkelsen vil åtte av 10 prøvesvar som tyder på sykdom (positivt svar) være feil
B Ved denne undersøkelsen vil to av 10 prøver gi feil svar
C Ved denne undersøkelsen vil to av 10 prøver gi riktig svar
D Ved denne undersøkelsen vil to av 10 prøvesvar som tyder på sykdom (positivt svar) være feil
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51
Forebygging av ikke-smittsomme sykdommer (kreft, hjerte-karsykdommer, kroniske lungesykdommer
og diabetes) blir en stadig større del av legenes hverdag. Både medikamentelle og ikke-
medikamentelle tiltak er aktuelle, og det er etter hvert mange retningslinjer å forholde seg til.
 
Hvilket av følgende tiltak har man alltid dekning for å gjennomføre?

A Promotere en sunn livsstil
B Gi metformin til pasienter med nydiagnostisert diabetes type 2
C Gi beskjed om at pasienten skal slutte å røyke
D Behandle nyoppdaget hypertensjon (BT 149/85) medikamentelt hos en 48 

år gammel mann med 10-års risiko for kardiovaskulær død på 3%
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Symptomet vondt i brystet representerer en stor diagnostisk utfordring for allmennleger. Studier har
vist at bare 5-10% av dem som har brystsmerter som symptom, kontakter lege. Allmennlegen står
derfor overfor en sterkt selektert pasientgruppe som ved nærmere undersøkelse fordeler seg på fire
store diagnosegrupper. Kunnskap om forekomst er et sentralt utgangspunkt for den kliniske
tilnærmingen.
Hvilken av diagnosegruppene finnes hyppigst bak symptomet brystsmerter?

A Hjerte- og karsykdom
B Psykogene smerter og muskel-skjelettsykdom
C Sykdom i mage-tarm systemet
D Sykdom i respirasjonsorganene

0000158497979f3700

53
På en resept for et legemiddel til en pasient benyttes flere historiske og tradisjonelle koder. En av disse
kodene er det gamle tegnet #
Hva betyr tegnet # på resepten?

A Det betyr "Med Guds hjelp"
B Det er et gammelt tegn for NB (nota bene)
C Det betyr pluss (dvs. og)
D Det er Lægelaugets gamle symbol for samhold
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En bevisstløs mann bringes inn på akutten. Ektefellen holder ham i hånden, og i tillegg er mannens
voksne sønn og hans gamle far med. Prognosen er dårlig, men i samråd med de andre legene har du
kommet til at det er to dristige behandlingsalternativer. Pasienten er bevisstløs og du vurderer å
konferere med pasientens nærmeste pårørende for å innhente informasjon om hvilket alternativ
pasienten ville ønsket. 
Hvem er pasientens nærmeste pårørende i en slik situasjon?

A Kona
B Fastlegen
C Faren
D Sønnen
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En 26 år gammel kvinne kommer på legekontoret ditt og forteller om vold fra partner. Du er redd for at
partneren skal drepe henne.
Kan du bryte taushetsplikten i dette tilfellet?

A Nei, fordi taushetsplikten din som helsepersonell er absolutt
B Nei, fordi hendelsen ikke antas å være alvorlig nok.
C Ja, fordi du har plikt til å avverge alvorlig skade på person
D Ja, fordi menneskerettighetserklæringen er overordnet taushetspliketn
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56
Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) er en populasjonsbasert undersøkelse, og ikke basert
på deltakere som medler seg frivillig eller er rekruttert i helsetjenesten.
Hva er fordelene med det?

A Det er ingen fordeler med populasjonsbaserte studier. Det er ved å undersøke pasienter man kan
forstå sykom og sykdomsutbredelse.

B Man kan benytte randomiserte forskningsdesign i populasjonsundersøkelser.
C Man kan studere sjeldne sykdommer i befolkningsundersøkelser.
D Data gir grunnlag for å studere hvilken utbredelse sykdommer, atferd og symptomer har i

befolkningen.
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Innenfor sosialmedisin, samfunnsmedisin og i helsepolitikken snakker man om "gradientutfordringen".
Hva menes med gradientutfordringen?

A Kvinner har høyere sykelighet, men lavere dødelighet enn menn.
B Helsen blir trinnvis dårligere for hvert steg nedover den sosiale rangstigen.
C Helsen blir dårligere jo kaldere klimaet er.
D Folk med lav inntekt har dårligst helse.
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Det finnes to prinsipielt forskjellige strategier å gripe til i forebyggende helsearbeid.
Hva kalles disse to strategiene i det forebyggende helsearbeidet?

A Opplæringsstrategi og belønningsstrategi.
B Pasientstrategi og høyrisikostrategi
C Informasjonsstrategi og lovgivningsstrategi.
D Høyrisikostrategi og populasjonsstrategi.
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Et gjennomgående trekk ved helsestatistikk i alle land, er de sosioøkonomiske ulikhetene i helse.
Hvilke variabler er det best å benytte for måling av sosioøkonomisk status?

A Yrkesklasse, inntekt og utdanning
B Nasjonal tilhørighet og utdanning.
C Yrkesstatus, boligtype og antall biler.
D Inntekt og boligområdets sosiale status.
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Sosioøkonomiske forskjeller i helse kan blant annet gjenfinnes i forskjeller i dødelighet mellom
utdanningsgrupper.
Hvordan har utviklingen vært for sosiale dødelighetsforskjeller i Norge de siste fem tiår?

A Forskjellene har økt i Oslo, men ikke i landet forøvrig.
B Forskjellene har vært stabilt høye over de siste fem tiårene.
C Forskjellene har blitt redusert tiår for tiår, slik at forskjellene nå er ubetydelige.
D Forskjellene har økt de første tiårene men flatet ut det siste tiåret.
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Innen forebyggende helsearbeid anvendes ofte høyrisikostrategier.
Hvem er målgruppen for denne strategien?

A Skolebarn fordi dette er en sårbar alder.
B Befolkningen i fylker eller områder med høy dødelighet.
C Pasienter med høy risiko pga påviste individuelle risikofaktorer
D Befolkningen i utviklingsland.
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62
Du har legevakt. En 80 år gammel kvinne kommer sammen med sin ektemann. Kvinnen har de siste
to dagene hardnakket hevdet at mannen er utro med nabokona. I dag har hun falt to ganger, mener at
nabokona har dyttet henne. Slik har hun aldri vært før. Ektemannen mener hun er varm og at hun
hoster. Du får målt temperatur i pannen til 38,7 og CRP etter stikk i fingeren er > 200 (forhøyet). Hun er
ellers urolig, vandrer rundt på kontoret og snakker i ett sett om nabokona.
Hvordan vil du forklare kvinnens vrangforestillinger?

A Hjerneslag
B Demens med Lewy-legemer
C Sent debuterende schizofreni
D Delirium
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Du har nattevakt på ortopedisk avdeling. En 85 år gammel mann ble på formiddagen operert for
lårhalsbrudd. Sykepleier forteller at mannen nå er tydelig forvirret. Han er rolig og blid, men snakker
om kyr på rommet som han må melke og at han etterpå må hjem til foreldrene sine. Vitale parametere
er normale. Når du ankommer sover han. Sykepleier ber deg foreskrive noe "beroligende".  

A Ordinerer Vival (Diazepam) ved behov
B Ordinerer Heminevrin (Klometiazol) ved behov
C Ser det hele an
D Ordinerer Haldol (Haloperidol) ved behov
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