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På legevakt blir du tilkalt hjem til en 15 år gamle gutt, etter at moren har funnet ham gråtende på badet
med et ustrammet belte rundt halsen. Iflg. moren var han innlagt ved en psykiatrisk døgnenhet for 1 år
siden pga. utagerende atferd, suicidaltrusler og mulig suicidalforsøk. Han fikk poliklinisk oppfølging for
depresjon et halvt års tid, deretter oppfølging fra barnevernstjenesten med hjelpetiltak til ham og
foreldrene grunnet store konflikter og atferdsvansker. Siste ukene har han hatt økende skolefravær,
vært svært irritabel, sint og tilbaketrukket. Gutten gir lite blikkontakt og vil ikke si noe om hvordan han
har det, eller hva han tenker. Du vurderer behov for innleggelse.
Hvem må samtykke til innleggelsen?

A Både gutten selv og den ansvarlige i barnevernstjenesten må samtykke
B Ansvarlig i barnevernstjenesten må samtykke pga. ansvaret for hjelpetiltak
C Gutten må selv samtykke siden han er 15 år
D X Foreldrene må samtykke siden han er 15 år

Helserettslig myndighetsalder er 16 år, og siden gutten er under 16 år, er det foreldre/foresatte
som samtykker til helsehjelp, og ikke gutten selv. Ansvarlig i barnevernstjenesten skal kun
samtykke til innleggelse dersom de har overtatt omsorgen for barnet/ungdommen og er dermed i
foreldrenes sted i forhold til samtykke.
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En 27 år gammel mann med kjent schizofreni har ikke tatt medisinen sin, han har fremstått psykotisk
og ikke fungert. Han er tiltalt for ran av en bensinstasjon der han har skutt den ansatte i magen. Retten
finner ham utilregnelig slik at han ikke kan straffedømmes. Man er redd for at han skal gjøre
tilsvarende ting i fremtiden.
Hva kan retten gjøre for å forhindre gjentagelse?

A Dømme til forvaring
Nei, det er det tilregnelige, farlige som blir

B Dømme til tvungen omsorg
Nei, det gjerlder alvorlig psyksik utviklingshemmede.

C Retten kan ikke gjøre noe med det
jo, det kan den - jfr riktig svar

D X Dømme til tvunget psykisk helsevern
Jfr forelesning
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Du møter i retten da en pasient du er fastlege for er tiltalt i en narkotikasak. Din pasient har bipolar
lidelse, bruker tidvis medisin og har noe svingenede forløp. Så vidt du har forstått livnærer han seg
med salg av illegale rusmidler. Dommer formaner deg at det er straffbart å si noe usant eller å ikke si
noe du skjønner er av betydning for saken.
Hva må du avklare før du kan vitne?

A Om din pasient virkelig er skyldig
Skykdspørsmålet et er aldri opp til lege, det er opp til retten.

B Hvilken honorering du skal ha
Du skal ikke ha honorar, bare dekning evt utgifter

C X Fritak for taushetsplikt
Gjelder alltid når du er behandler.

D Om det er snakk om dom til tvunget psykisk helsevern
Irrelevant for behandler i retten, taushetsplikt gjelder
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Hvilke medikamentgrupper er aktuelle ved akutt forbigående psykose som ikke er del av depresjon
eller bipolar lidelse?

A X Benzodiazepiner og antipsykotika
Jfr forelesning, retningslinjer mm

B Benzodiazepiner og antidepressiva
ikke antidepressiva her

C Antipsykotika og antidepressiva
Antidepressiva er feil og benzo mangler i svaret

D Antidepressiva og litium
00001584eaf53ebaea
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En 23 år gammel jente jobber som frisør. Hun har kjæreste men bor alene, godt sosialt nettverk. På
fest i helgene bruker hun alkohol og av og til amfetamin. Hun fungerer likevel fint og rus har aldri gått
ut over jobben. Det har vært veldig travelt den siste uken på jobb, men arbeidsgiver er likevel
overrasket da jenta fredag møter på jobb og virkelig ser sliten og redd ut. Hun sier NRK filmer i
leiligheten hennes til et realityprogram. Hun tas med til lege.
Hvilken diagnose er mest sannsynlig?

A X Rusutløst psykose
Typisk for amfetaminpsykose å komme innen 2 uker etter rusbruk.

B Manisk psykose
Ingen indikasjon på mani eller bipolar lidelse

C Angst
Brå endring i funksjon og at NRK filmer hjemme hos henne er ikke typisk for angst men for
psykose.

D Depressiv psykose
Ingen indikasjon på depresjon
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En ung kvinne på 25 år kommer til en psykiaktisk poliklinikk for traumebehandling. Det er vanskelig å
komme igang med utredningen pga varierende oppmøte.  Hun avlyser timer når hun ikke orker å
komme og møter når hun føler seg i bedre form.  Når behandler må avlyse en time over sms svarer
hun i sinne at hun vil bytte behandler.  Gir uttrykk for daglige tanker om å ta livet sitt og forteller om
selvskading med ujevne mellomrom de siste årene.  I timene kommer det frem mye sinne i forhold til
andre som viser seg gjennom krangler og konflikter.
Hvilken diagnose er mest sannsynlig?

A X Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse
En får et inntrykk av et mønster over tid med en tendens til å handle impulsivt (impulsivt sms)
uten å tenke på konsekvensene, ustabilt stemningsleie (ustabilt oppmøte), kranglete atferd og
konflikter (vil bytte behandler), utbrudd av sinne, vansker med å opprettholde en handlingsrekke
som ikke gir umiddelbar belønning (ustabilt oppmøte), selvskading, vansker med å opprette et
stabilt forhold til en behandler (ustabilt oppmøte), reagerer kraftig på en avlysning (kan være
uttrykk for redsel for å bli avvist).  Alt dette er tegn på emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse.
Hun blir henvist for traumebehandling, og traumer i oppveksten kan være en risikofaktor for å
utvikle en psykiske lidelse, men er ikke spesifikt for en emosjonelt ustabil
personlighetsforstyrrelse.

B Tilbakevendende depressiv lidelse
Det bør avklares om pasienten har en depresjon, da hun til tider ikke orker å møte til timene, noe
som kan være et tegn på depresjon.  Det foreligger imidlertid flest opplysninger som tyder på
emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, så det er det som er det beste svaret.

C Paranoid personlighetsforstyrrelse
Sinne og kranglete atferd kan være tegn på paranoid personlighetsforstyrrelse, men det er ikke
mer som tyder på dette.

D Bipolar lidelse med raske svingninger
Pasienten beskriver et svingende stemningsleie, og det bør avklares om pasienten har en bipolar
lidelse, men det beste svaret er emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, siden det er mest
opplysninger som støtter denne diagnosen.
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En mann forteller at han plutselig og uventet får hjertebank og pustevansker når han er ute blant
mange mennesker, feks på butikken eller når han skal ta buss. Dette har skjedd flere ganger, og han
vil derfor helst at andre handler for seg.
Hvilken tilstand er mest sannsynlig?

A Enkel fobi
B Panikkangst
C X Agorafobi

Symptomene er felles for alle lidelsene, angstanfallene kommer når han er ute blandt folk i
situasjone der han ikke kan komme seg unna. Det er agorafobi

D Sosial fobi
00001584eaf53ebaea
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En kvinne på 40 år er uten energi, sover lenge om morgenen, kjenner seg nedfor, isolerer seg. Du
oppfatter det som en moderat depresjon.
Hvilket tiltak bør man sette i verk først?

A Sykemelding
B Finne bakenforliggende traumer
C Hvile og avkobling
D X Regulere døgnrytmen

Begrunnelse: Regulering av døgnrytmen er det som potensielt gir hurtigst bedring
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En mann på 45 år forteller at han fra tidlig i 20årene har hatt perioder på noen uker der han har vært
nedstemt og vært sykemeldt. En og annen gang har han hatt et par oppstemte uker som ikke har
påvirket funksjonen hans. Han bruker mer alkohol enn gjennomsnittet.
Hva er mest sannsynlige diagnose?

A Bipolar 1 lidelse
B X Bipolar 2 lidelse

Kombinasjon av depresjoner og lette oppstemte perioder (hypomanier) er Bipolar 2 lidelse. Det er
ikke angitt at han misbruker alkohol

C Alkoholmisbruk
D Tilbakevendende depresjon
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I løpet av fire dager får en 65 år gammel mann med diabetes først en pneumoni og deretter en
forvirringstilstand med psykotiske symptomer og uro.
Hva er den mest sannsynlige diagnosen?

A X Delir
Hurtig start av symptomene samtidig med alvorlig infeksjonssykdom

B Agitert depresjon
C Akutt psykose
D Mani

00001584eaf53ebaea

11
En mann kjenner seg forfulgt av politiet. Han har samtidig en følsomhet for elektriske installasjoner slik
at han bor i en hytte i skogen uten strøm. Han er nedfor, motorisk urolig og sover dårlig.
Hvilket medikament bør du foreslå for ham?

A Et antidepressivum med sederende effekt som mirtazapin (Remeron)
B X Et antipsykotisk legemiddel

Pasienten er psykotisk og plaget. Prioritet er å gi ham hurtig ro/sedasjon, det gis best og tryggest
av antipsykotika

C En selektiv serotonin opptakshemmer (SSRI)
D Lamotrigin
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Hva er riktig om sammenhengen mellom psykose og bruk av cannabis?

A Bruk av cannabis bedrer ofte den sosiale funksjonen til pasienter som har psykose
Feil

B Cannabisbruk fører alltid til en viss grad av psykose.
Feil. Kan gi hallusinasjoner hos flere men uten realitetsbrist regnes ikke dette som klinisk psykose

C Til forskjell fra amfetamin og LSD er det ingen sammenheng mellom bruk av cannabis og
psykose.
Både Amfetamin, LSD og cannabis kan gi psykose

D X Bruk av cannabis kan hos disponerte forårsake akutt psykoser og mulig varig psykoselidelse
Dette er det forskning pr i dag har vist
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Pasienten er en mann på 36 år som er uføretrydget for schizofreni. Hans mor ringer fordi pasienten
ligger langt utover dagen og vil helst være alene. Mor er oppgitt fordi sønnen ikke har noe å gjøre. Hos
primærlegen er han rolig, sier lite, har lite mimikk og tar ikke opp noen problemer eller ønsker.
Følgende funn ble gjort: Vekt 78 kg, høyde 171 cm, BT 160/95, puls 78 regemessig, Hb 15,5
(13,4-17,0), TG 2,8 (0,45-2,6), fastende bl.s. 6,5 (4,0-6,0), FT4 16,4 (12-22), TSH 3,2 (0,27-4,20),
serumspeil av risperidon 62 (20-120).
Hva er mest sannsynlige årsak til hans manglende aktivitet?

A Depresjon
Det er ikke gitt opplysninger som tyder på depresjon, og det er da mindre sannsynlig enn negative
symptomer. PS: det er likevel viktig å undersøke videre om han har depresjon fordi det kan
behandles

B Bivirkning av antipsykotika
Er mulig men mindre sannsynlig pga relativt lavt serumspeil av antipsykotisk medisin

C Metabolsk syndrom
Kan ha det men det er ikke årsak til inaktivitet, kan imidlertid være konsekvens av inaktivitet

D X Negative symptomer
Negative symptomer er vanlig ved schizofreni og er dermed sannsynlig når man ikke finner annen
årsak til inaktivitet
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Ved hvilken sykehusavdeling er det størst sjanse for å finne funksjonelle og somatoforme lidelser?

A Reumatologisk avdeling
B Kardiologisk avdeling
C Lungeavdeling
D X Nevrologisk avdeling

Rett svar, forelest.
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En 20 år gammel mann kommer sammen med sin mor til deg som fastlege. Hun er bekymret for
drikkingen hans. Han drikker hver helg og alt for ofte også i ukedagene, flere ganger har han havnet i
fyllearresten. Selv forteller han at han en typisk drikkedag kan innta 10 halvlitere øl og noen drinker
eller 1 – 2 flasker vin. Han blir ikke særlig full av dette lengre, og han kan bli skikkelig dårlig når han
går tom for alkohol – svetter og blir skjelven og irritert. Han har sluttet på skolen og er ikke i jobb. Er
lite sammen med venner, av og til sammen med noen som også ruser seg.  Har sluttet med fotball
som før var «alt» for han.
Hvilken diagnose er mest sannsynlig og hvorfor?

A Skadelig bruk av alkohol fordi mor er bekymret og han flere ganger har havnet i fyllearresten
Bekymringer og problem med politiet er ikke nok til å stille en diagnose på ruslidelse.

B Avhengighet av alkohol fordi han drikker svært store mengder
Det er ikke et spm om mengde i diagnosekriteriene.

C Skadelig bruk av flere midler fordi det er sannsynlig at han bruker flere rusmidler
Vi vet ikke hva annet han ruser seg på, men bør minst utredes for avhengighet av alkohol ut fra
de opplysninger vi har så langt.

D X Avhengighet av alkohol da effekten er redusert og han blir dårlig når han går tom.
Dette er tegn på toleranseutvikling og abstinens, to av kriteriene for avhengighet.
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I kognitiv terapi er ABC modellen sentral.
Hvilke begreper viser forkortelsen ABC til?

A ABC står for atferd, tanke, følelse
B ABC står for antagelse, følelse, konsekvens
C X ABC står for situasjon, tanke, følelse

Det sentrale prinsippet i kognitiv terapi er at en situasjon (Activating event) utløser en tanke
(Belief, tolkning av situasjonen, antagelse), og den tanken utløser en reaksjon (Consequence)
som i dette tilfelle er en følelse, men som også kan være en atferd eller en fysiologisk reaksjon i
kroppen.

D ABC står for tanke, følelse, reaksjon
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En 24 år gammel kvinne kommer sammen med sin far på legevakta. Hun er samboer, datter på 3
måneder, nå i fødselspermisjon fra fast arbeid som dataprogrammerer. Hun forteller at hun siste
dagene ikke har turt å være alene med dattera da hun er svært redd for at hun skal stikke dattera med
kniv. Tankene om å stikke henne med kniv har gradvis blitt tiltagende de siste ukene. Bortsett fra disse
tankene, som hun opplever som helt forferdelig, føler hun selv å være i bra psykisk og fysisk form, far
bekrefter dette.  
Hvilken diagnose er mest sannsynlig?

A Fødselspsykose
Tvangstanker (OCD) og vrangforestillinger (psykose) kan enkelte ganger være vanskelig å skille.
At hun opplever tankene som forferdelige og forøvrig er i bra form, gjør fødselspsykose mindre
sannsynlige. Tanker om å skade barnet kan forekomme ved post- partum psykose og det kan da
også være fare for at mor handler på impulsene. Det er derfor meget viktig å tenke på muligheten
for alvorlig depresjon og psykose og oppdage dette når det foreligger etter fødselen. Men dette er
ikke den mest sannsynlige diagnosen når pasienten ikke har andre symptomer på depresjon og
er i bra fysisk og psykisk form, og dette er også bekreftet av komparentopplysninger.

B Fødselsdepresjon
Typiske depressive symptomer mangler i anamnesen og diagnosen derfor lite sannsynlig. Tanker
om å skade barnet kan forekomme ved post- partum depresjon og det kan da også være fare for
at mor handler på impulsene. Det er derfor meget viktig å tenke på muligheten for depresjon og
oppdage alvorlig depresjon når det foreligger etter fødselen. Men dette er ikke den mest
sannsynlige diagnosen når pasienten ikke har andre symptomer på depresjon og er i bra fysisk
og psykisk form, og dette er også bekreftet av komparentopplysninger.

C Panikklidelse
Symptomene stemmer i liten grad med diagnosen panikklidelse.

D X Tvangslidelse (OCD)
Tvangstanker om å skade andre, oftest de nærmeste, er vanlige symptomer i tvangslidelse.
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Du er kommunal legevakt og blir tilkalt til en 40 årig mann. Han er utenlandsk statsborger, bor sammen
med kollegaer, tidligere frisk. Han har forandret seg siste døgnet virker i perioder ikke å være orientert
for tid eller situasjon. Pasienten har nylig feriert i hjemlandet hos egen familie i tre uker, kom tilbake for
to dager siden, virket da frisk. Han har drukket en del på fest tidligere. Han virker engstelig og
samarbeider dårlig i undersøkelsen, men tar deg i hånden når dere hilser. Han er svett og klam,
rødmusset og skjelvende. Du merker ingen spesiell lukt av pusten. Han har vansker med å bevege
seg, virker ukoordinert og svimmel. Han svarer ikke adekvat og utdypende på noen spørsmål. Han
kikker seg for det meste usikkert rundt. Blodtrykket og puls er forhøyet. Ved orienterende nevrologisk
undersøkelse finner du under tvil at han har noe nystagmus. Du finner ikke noe annet påfallende.
Hvilken akutt farmakologisk behandling er viktigst for å hindre varig helseskade?

A Benzodiazepiner
Desorientering tyder på organisk tilstand som må behandles

B Vitamin B12 peroralt
Ikke vanlig med akutte symptomer

C X Vitamin B1 injeksjon
Tilskudd av tiamin pga Wernickes encefalopati

D Antipsykotika
Desorientering tyder på organisk tilstand som må behandles
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En mann på 45 år forteller at han fra tidlig i 20årene har hatt perioder på noen uker der han har vært
nedstemt, sovet dårlig og og hatt behov for sykemelding. En og annen gang har han hatt et par
oppstemte uker som ikke har påvirket funksjonen hans. Han bruker mer alkohol enn gjennomsnittet.
Den siste uken har han begynt å føle seg dårlig.
Hva er den første psykososiale intervensjonen du bør anbefale?

A Arbeide med psykososiale stressorer
B Regulere døgnrytmen
C X Ikke bruke alkohol

Det er den mest effektive første intervensjon og fortsatt bruk av alkohol vil hindre effekt av å
arbeide med de tre andre intervensjonene

D Redusere arbeidsbelastningen
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Hvor i kneet sitter smertene ved løperkne?

A Ventralt
B Medialt
C Posteriort
D X Lateralt
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Hva bør legen fortelle til en pasient med hammertå?

A X Etter operasjon vil tåen være litt kortere enn de andre fordi inngrepet vanligvis består av å fjerne
noe ben ved PIP leddet

B Kontrakturen kan ofte rettes ut ved målrettet fysioterapi
C Kontrakturen kan ofte rettes ut ved riktig tilpassede innleggssåler
D Etter operasjon vil tåen virke litt lengre enn før fordi inngrepet vanligvis består av å forlenge

bløtdelene på undersiden av PIP leddet
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En 22 år gammel kvinnelig håndballspiller har pådratt seg et vridningstraume i venstre kne. Hun fikk
umiddelbart sterke smerter og måtte hjelpes av banen.Hun kommer til legen neste dag med betydelig
hevelse i kneet og klarer ikke belaste.
Hva er den mest sannsynlige diagnosen?

A Intraartikulær knefraktur
B Patella luksasjon
C Perifer meniskskade
D X Fremre korsbåndskade
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Hvilket motorisk utfall er det spesielt viktig å registrere ved skaftfrakturer i midtre del av humerus?

A X Manglende strekkeevne i håndledd
Mangel på denne bevegelsen tyder på nervus radialis skade som hyppigst skades ved humerus
skaft fraktur.

B Manglende samle-spredefunksjon av fingre
Mangel på disse bevegelsene tyder på nervus ulnaris skade.

C Manglende strekkeevne i lillefinger
Mangel på denne bevegelsen tyder på nervus ulnaris skade.

D Manglende fleksjonsevne i tommel
Mangel på denne bevegelsen tyder på nervus medianus skade.
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Hva er Kochers kriterier for purulent coxitt?

A Feber og vondt i et ledd
B Leukocytt-tall over 10, CRP-stigning, positiv ultralydundersøkelse
C X Feber, vil ikke belaste/vondt i et ledd, CRP> 40-60/SR > 40, leukocytt-tall over 12
D Feber, positiv ultralydundersøkelse, vil ikke belaste
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Hvilke fotdeformiteter karakteriserer en klumpfot?

A X Hæl i varus, hulfot (cavus), forfotsadduksjon, spissfot
B Hulfot (cavus) og hæl i varus
C Hæl i valgus, tynn leggmuskel, spissfot
D Spissfot, calcanovalgus, forfotsadduksjon
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60 år gammel kvinne som plages med revmatoid artritt (RA) kommer til dit fastlegekontor. Hun har
lenge vært plaget med hevelse og smerter på dorsal og ulnar side av håndleddet. For 2 dager siden
hadde hun plutselig problem med at hun kunne ikke strekke ut i ring- og lillefinger. Du undersøker og
finner ingen strekkeevner i disse fingrene.
Hva er det som har skjedd og hva bør du gjøre?

A Synovitt rundt ekstensor sener som reduserer glide funksjonen av senen. Du velger å sette
cortison injeksjon i området.
Her er det ikke bare redusert glidefunksjon som vi ser på et tidlig stadium ved tenosynovit. Nu Er
det rift i senene.

B Synovitt i distal radio-ulnar ledd (artrhosynovitt) har ødelagt sener til fingrene. Du henviser
pasienten til revmatolog.
Her vil DRUL være hovent og caput ulna må protruere dorsalt, smerter ved pro og supinasjon.
Senere evt skade av ekstensor senene.

C X Synovitt i synovial hinnen (tenosynovitt) rundt ekstensorsenene har ødelagt senene til fingrene.
Du henviser til Håndkirurgisk vurdering.
Synovit rundt senene har gnagt på dem og gitt en rift som må repareres i operasjon.

D Hevelse i leddet gir et trykk på senene til fingrene og dette vil bedre seg med NSAID
(antiflogistika)
Ingen bevegelse betyr skade, rift av senen, NSAID hjelper ikke.
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Det kommer en mor med sitt 1 år gamle barn til deg på legekontoret. Du legger merke til at det
mangler lillefinger på ve hånd og på underarmen ser du 2 ringformede inndragninger som om det
hadde vært stramme strenger rundt armen. Hva er den mest sannsynlige årsaken for dette?

A Phocomeli
Sentral dysmeli

B X Amniotic band syndrom
Strenger i livmora har strangulert lillefinger og strammet til på underarmen.

C Dysmeli av transvers type
Kan stemme for lillefinger men ikke for innstramningen på underarmen.

D Barne mishandling
Usannsynlig
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Hvilket av etterfølgene utsagn er riktig for knappehullsdeformitet i en finger hos en RA(Revmatioid
artritt) pasient?
PIP = Proksimal interfalangeal ledd, DIP = Distal interfalangeal ledd

A Det er hyper ekstensjon i PIP og fleksjon i DIP.
Her beskrives svanehals deformitet.

B X Her er synoviten lokalisert hovedsakelig dorsalt i PIP.
Her ødelegger synoviten festen for sentral slipp av ekstensor senen. PIP går i fleksjon og lateral
band glir volart.
= Knappehullsdeformitet.

C Det er fleksjon i PIP og DIP Ledd.
Evt vikingfinger ( Dupytren)?

D Her er synovitten lokalisert hovedsakelig på volarsiden av PIP.
Synoviten på volar side av PIP ødelegger volar plate og vi får ekstensjon i pip som ved
svanehalsdeformitet.
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Hva kjennetegner et hofteledd med Calvé-Legg-Perthes sykdom som klassifiseres til Catterall 4?

A Sykdommen har debutert før 4 års alder
B X Hele caput femoris er affisert av sykdommen
C At sykdommen er i gjenoppbyggingsfasen
D ¼ av caput femoris er affisert av sykdommen
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Kvinne 69 år faller på isen. Tar seg for med høyre hånd i det hun lander. Hun får umiddelbart smerter
og feilstilling i høyre håndledd. Hun blir fraktet til fastlegen og gjennomgår en klinisk undersøkelse.
Hva er rett behandling videre?  

A X Peroral smertelindring, deretter røntgen og reponering i bruddhematomanestesi ved
Skadepoliklinikken.
Best med god smertelindring og god diagnose og siden adekvat behandling i hematom
bedøvelse.

B Peroral smertelindring og stabilisering med prefabrikert ortose. Kontroll etter en uke. Røntgen
dersom vedvarende smerter etter en uke.  

C Direkte til røntgen, viktig med hurtig diagnose.
D  Peroral smertelindring og grovreponering hos fastlege, deretter midlertidig stabilisering før

røntgen.
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Mann 24 år velter på sykkel i stor fart. Innkommer Skadepoliklinikken med store smerter i venstre
skulderområde. Ved undersøkelse ser man et avbleket hudområde over midtre del av venstre clavikula
med hevelse her . God nevrovaskulær status distalt. Røntgen viser en claviculafraktur. Hva er riktig
behandling videre?  

A Smertelindrende og fatle. Reiser hjem med avtale om kontroll om 6 uker med røntgen for å sjekke
tilheling. Nøye informasjon om å bevege fingrene og håndledd.

B Smertelindrende og fatle. Reiser hjem med avtale om kontroll om 1 uke. Nøye informasjon om å
bevege fingrene og håndledd.

C X Smertelindrende og fatle. Innleggelse for operasjon på grunn av truende hudperforasjon.
Truende perforasjon, sår som forandrer frakturen til et åpent brudd med tilhørende infeksjons
risiko.
Derfor operert.

D Smertelindring og fatle. Ingen avtale om kontroll, men henvisning til fysioterapeut for øvelser for
bevegelighet.
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Jente 18 år lager seg salat. Skal ha avokado i salaten. Holder avokadoen i hånda når hun fjerner
steinen. Bommer på steinen og kniven glipper. Får et kutt volart midt i hånda. Kuttet er 1.5 cm langt.
Har litt nummenhet i 3. og 4. Finger. Vanskelig og bøye ytterleddet av 4. Finger. Hun kontakter
Skadepoliklinikken. Hva er riktig behandling videre?

A X Såret renses godt og huden sutureres. Mistanke om sene og nerveskade, så henvisning til
ortopedisk avdeling for operasjon i løpet av noen dager. Peroral antibiotika i påvente av
operasjon.
Nerver og sener må eksploreres og sutureres så snart det lar seg gjøre på operasjon.

B Såret renses godt og huden stripes med steristrips. Oppfattes som et overflatisk sår. Informasjon
om å holde såret tørt og rent til stripsene faller av selv. Ingen avtale om kontroll.

C Såret renses godt og huden sutureres. Kontakt med fastlege ved infeksjonstegn ellers fjerning av
sting etter 2 uker hos fastlege.

D Såret renses godt og huden sutureres. Peroral antibiotika for å forebygge infeksjon. Kontroll ved
Skadepoliklinikken ved stingfjerning 2 uker etter skade for å se om nummenheten og den
reduserte bevegeligheten har bedret seg.
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Mann 45 år spiller regelmessig tennis med en kamerat. Midt i matchen kjenner han akutte smerter
baktil i ve legg. Leggen blir hoven og det er vanskelig med frasparket. Han kontakter
Skadepoliklinikken der lege ved undersøkelse finner et søkk over akillessenen og positiv Thompsons
test. Hva er sannsynlig diagnose og hvordan skal dette håndteres videre?

A X Sannsynlig en akillesseneruptur. Behandles vanligvis med gips i spissfot i 3 uker, deretter
overgang til skinne i 3 uker, som gradvis stilles opp i nullstilling i ankelleddet.
Den mest brukte behandlingen ved skaden i dag.

B Sannsynlig en medial gastrocnemius ruptur. Behandles med gips i 6 uker.  
C Sannsynlig en akillesseneruptur. Innlegges akutt for operativ behandling.

Operasjon er en mulighet for behandling av akkilesseneruptur, men vanligvis bruker vi nu
konservativ behandling.

D Sannsynlig strekk i leggmuskulatur. Behandlingen er å ise ned, legge på kompresjon og avlaste
med krykker i forhold til smerter.
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Du har legevakt,  og undersøker ei jente på 3 år. Jenta har siste døgnet fått områder med rød og
glinsende hud samt hudløsning rundt armhuler og lysker. Hun ynker seg når du tar i henne, og når du
trykker på huden hennes virker det som om det danner seg en blemme. Hun er tidligere frisk, og står
ikke på faste medisiner. Hun har ikke fått medisiner i forbindelse med det aktuelle, men du ser det er
på sin plass å gi jenta smertesillende medikamenter nå, og få henne innlagt.
Hva er mest sannsynlige diagnose?
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A Toxisk epidermal nekrolyse (TEN)
Regnes som en legemiddelreaksjon, er svært sjeldent forekommende hos barn.

B Erythema multiforme (EM)
Gir oftest targetlesjoner, og det typiske er EM minor med lesjoner mest uttalt acralt

C Bulløs pemphigoid
Gir spente bulla i hud, og ekstremt sjeldent forekommende hos små barn. Typisk hos eldre
mennesker.

D X Staphyloccocal scalded skin syndrome (SSSS)
Typisk klinikk, og kan opptre hos de minste barna. Smerter i hud, og løsning høyt i epidermis som
gjerne starter i flexurer. Trykk og drag i huden kan trigge blemmer og hudløsning.
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Du er fastlege, og etter å ha tatt celleprøve av en kvinne i 40-årene viser hun deg en hudforandring på
5mm som hun har hatt på leggen i flere år. Hun lurer på om det er farlig. Såvidt hun kan huske fikk hun
en gang et insektsstikk i området, og forandringen har av og til klødd etterpå også. Den har ikke
forandret seg (hun har bilder på mobil fra et par år tilbake, og da var den helt lik), og når du kjenner på
området er det som en fast knute som senker seg ned i huden. Du ser tydelig at lesjonen har brun
periferi og er lysere sentralt. Overflaten er fast og glatt, men ikke skinnende.
Hva er mest sannsynlig diagnose, og hva bør gjøres?

A Sent stadium av Borrelia-infeksjon,  og hun må få antibiotika
Borrelia i sent stadium gir blårød misfarging i et større område samt oftere atrofi i huden, ikke
infiltrasjon som angitt i oppgaven her.

B X Dermatofibrom, og trenger ikke behandling
Typisk klinikk (fast knute/"knappaktig"), hyperpigmentering i periferien og hvitlig/blek sone
sentralt. Klassiske at det har stått uforandret lenge, og til tider kan klø litt.

C Kaposi sarkom, og du tar biopsi
Dette er en meget sjelden diagnose, og vil gi dyprøde/blålige noduli og plaque som kan ligne
hemangiomer eller store cherry spots. Ikke vanlig med så lang sykehistorie hvor det ikke er klinisk
endring.

D Malignt melanom, og eksisjon må skje umiddelbart
Lesjonen har vært uforandret lenge og klinisk er det klassisk dermatofibrom. 
Melanomer vil endre seg over tid.
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Du jobber som fastlege. En dag kommer en gutt på 5 år til konsultasjon sammen med foreldrene. Han
har fått hissig, erythematøst utslett som startet på bena for 3 dager siden. Utslettet er lett kløende, og
lar seg ikke avbleke ved trykk. Noen av elementene ser ut som hudblødninger, men han har ikke slått
seg. Lesjonene har ikke flyttet på seg, og det kommer stadig nye elementer, uten at de gamle
lesjonene forsvinner . Siste døgn har det dukket opp utslett på baken og strekkeside av armene i
tillegg til bena, og han har vondt i flere ledd, som ankler og knær. Han er afebril, og til tross for utslett
og leddvondt i rimelig god allmentilstand.
Han har tidligere stort sett vært frisk, men hadde hoste og litt feber for 2-3 uker siden. Ingen faste
medisiner.
Hva er mest sannsynlig diagnose?

A X Vaskulitt
Dette er mest sannsynlig diagnose med hudlesjoner som har startet på bena, og ikke lar seg
avbleke samt ser ut som hudblødninger, og sykehistorie som går over noen dager. Klassisk at det
har vært øvre luftveisinfeksjon 2-3 uker forut for utslettet.

B Meningokokksykdom
Ved meningokokksykdom vil det være mer allmennsymptomer, feber og et mer akutt forløp. Ofte
nakkestivhet.

C Meslinger
Ved meslinger lar som regel utslettet seg avbleke, og pasienten har feber samt er i dårligere form.
Ved meslinger er det oftest snue, konjunktivitt og hoste i tillegg til utslett.

D Urticaria
Ved urticaria vil elementene komme og gå i løpet av et døgn. Det klør ofte mye.
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En gårdbruker på 61 år oppsøker sin fastlege. Etter at han hadde et lite "drypp" for to år siden brukte
han  Albyl-E daglig i ett år, og sluttet så å bruke det inntil han for to måneder siden fikk kjeft av kona for
at han ikke tok medisinen sin, og begynte da å ta det igjen. De siste fire ukene har han utviklet et
utslett på den ene underarmen og lurer på hva dette kan være. Han mener det startet som en flekk, og
har gradvis økt i størrelse og blitt ringformet. Kan det ha noe med at han har begynt å ta Albyl-E igjen?
Lesjonen klør litt, og legen finner ved undersøkelse at den er velavgrenset annulær,  og med moderat
erythem og lett flassing i kanten. Se bilde.
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Hvilken diagnose er mest sannsynlig?

A Legemiddelreaksjon i hud
Nei, lite sannsynlig. Mest vanlig reaksjon er makulopapuløs/morbilliform reaksjon (type IV
hypersensitivitetsreaksjon), og det har helt annen klinikk. Albyl-E kan forøvrig gi urticaria, enten i
form av redusert terskel for histaminfrigjøring, eller som en allergisk type I reaksjon, men det er
ikke klinikk her. En mulig differensialdiganose er fixed drug eruption, men det er sjeldnere, og
klinikk her er mest forenlig med tinea corporis.

B X Tinea corporis
Ja, mest sannsynlige diagnose. Annulært erythem med flassing i kant og lett kløe. Ikke uvanlig
hos en gårdbruker.

C Erythema migrans
Mulig differensialdiagnose, men som regel kortere sykehistorie og ikke kløe og flassing i kant av
lesjonen. Oftest makulært erythem som blir mer diffust når det blir større.

D Nummulat eksem
Mulig differensialdiagnose hos en eldre mann, men da som regel flere lesjoner, symmetri med
affeksjon som regel av leggene, evt begge armer, ofte superinfisert, oftest ikke annulære lesjoner.
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En 17 år gammel ungdom kommer til deg da du er hans fastlege. Han har vært plaget av kviser i mer
enn to år. Han har forsøkt «alt» av lokalpreparater, både håndkjøpspreparater og ulike kremer
utskrevet av deg tidligere. Du finner at han har moderat papulopustuløs acne i ansikt og øvre rygg,
ingen arr, og tenker det er på tide med systemisk behandling siden han ikke har respondert på
lokalbehandling.
Hvilken behandling er mest riktig å starte med nå?

A Tetracykliner
Nei,ikke tetracykliner alene. 
Anbefales brukt i kombinasjon med lokalbehandling

B X Tetracykliner i kombinasjon med lokalbehandling
Ja, dette er riktig behandling ved moderat papulopustuløs acne der man ikke kommer til målet
med bare lokalbehandling
Kilde:
Katsambas AD et al, Guidelines for treating acne, Clinics in Dermatology 2004; 22(5): 439-444

C Prednisolon
Nei, dette brukes ikke ved papulopustuløs acne

D Isotretinoin
Nei, dette er ikke førstevalg ved papulopusttløs acne som ikke er arrdannende
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En 75 år gammel tidligere frisk mann kommer til deg på grunn av et nyoppstått utslett lokalisert på
begge legger. Utslettet består av multiple, myntformede elementer som er erythematøse, nokså
velavgrensede og sterkt kløende. Noen av dem har litt gullige kruster på toppen. Leggene er slanke,
og han har ikke tegn på venøs insuffisiens.

A X Nummulat Eksem
Ja, nummulat eksem oppstår oftest hos menn i denne aldersgruppen, er ofte lokalisert på leggene
og ikke uvanlig med sekundærinfeksjon
http://www.dermnetnz.org/topics/discoid-eczema

B Psoriasis
Nei, psoriasis er som regel skarpt avgrenset, skjellende og som regel moderat kløende. Ofte også
utslett andre steder på kroppen samt oftest yngre debut.

C Tinea corporis
De enkelte elementene ved nummulat eksem kan minne om tinea corporis, men mindre
sannsynlig da han har flere elementer på begge bena.

D Staseeksem
Nei, stase-eksem omfatter gjerne større områder, er mer diffust utbredt, og forårsakes av venøs
insuffisiens ofte karakterisert ved hevelse i leggene
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Hva er den hyppigste årsaken til allergisk kontakteksem i Norge?

A X Nikkel
Ja, nikkelallergi er den vanligste formen for allergisk kontakteksem i Norge, ca 15 % alle kvinner,
noe færre menn
http://www.allergiguiden.no/allergi/ulike-typer-av-allergi/nikkelallergi/

B Krom
Finnes i murpuss, sement, lær og noe maling. Ikke hyppig forekommende

C Parfymestoffer
Kontaktallergi for parfymestoffer er relativt vanlig, men ikke så hyppig som nikkel

D Parabener
Forekomsten av kontaktallergi forårsaket av parabener er svært lav
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En 27 år gammel kvinnelig student har bestilt time hos sin fastlege på grunn av økende gullig, vaginal
utflod siste uken. Hun har hatt ubeskyttet samleie med 3 menn siste halvår, men ikke hatt utenlandske
kontakter. Siste samleie var for 3 uker siden. Hun er frisk ellers. Anamnestisk finner fastlegen grunn til
å mistenke en seksuelt overførbar sykdom.
Hvordan bør fastlegen best håndtere dette?

A Foreta relevant prøvetaking, behandle på bakgrunn av at klamydia er vanligst seksuelt
overførbare sykdom, men avvente smitteoppsporing til svar fra laboratoriet foreligger
Økt vaginal utflod kan skyldes uilke mikrober med ulik behandling. I dag fås svar på PCR raskt,
og en frisk pasient kan vente på svar før behandling i gangsettes.

B Henvise til venerologisk poliklinikk
Nei, dette er ikke uvanlig problemstilling i allmennpraksis. Fastlege kan foreta prøvetaking. Om
prøvetaking viser at kvinnen har fått gonore kontaktes venerolog, infeksjonsmedisiner eller
mikrobiolog for råd om videre håndtering.

C X Foreta relevant prøvetaking, men avvente behandling og smitteoppsporing til svar fra laboratoriet
foreligger
Mest riktig svaralternativ fordi ulike seksuelt overførbare sykdommer håndteres og behandles
ulikt, eks. chlamydia, mycoplasma genitalum og gonoré. Derfor viktig å avklare etiologisk agens
før oppstart behandling og smitteoppsporing. 

Kilde: Boka "Seksuelt overførbare infeksjoner og genitale hudsykdommer" av Harald Moi og Jan
Martin Maltau
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En 76 år gammel kvinne har fått påvist leukocytoklastisk vaskulitt som årsak til kronisk leggsår.
Hvilket av følgende tiltak er viktigst i denne situasjonen?

A Henvisning til karkirurgisk utredning
(distraktor, ikke iskemisk sår)

B Trykkavlastning av sårene 
(distraktor, ikke trykksår)

C X Potent immunsuppresjon 
(riktig svar, primært inflammatorisk sår) 

Kilde: Forelesning Kroniske leggsår ved Brita Pukstad inkl handout i læremiddelbanken
D Kompresjonsbehandling 

(distraktor, ikke venøst leggsår)
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En 26 år gammel tidligere frisk aktiv fotballspiller har bestilt time hos sin fastlege på grunn av
langvarige plagsomme hudforandringer mellom tærne på høyre fot. Ved klinisk undersøkelse ser legen
at huden er grå-hvitlig masserert mest uttalt mellom 4. og 5. tå høyre fot. I tillegg sees i samme
område et par erosjoner, begynnende fissurdannelser og lett erytem med flassing i kanten. 
Hvilken diagnose er mest sannsynlig?

A Kontaktdermatitt
Ved kontaktdermatitt ville man forvente mer symmetrisk utberedelse, og lokalisasjon som regel på
fotrygger og ikke mellom tær.

B Erysipelas
Erysipelas er mindre sannsynlig på grunn symptomenes lange varighet. Erysipelas har ofte et
mer akutt forløp med uttalt erytem, varme, hevelse, smerter og mer sjelden maserering/erosjoner
i hud

C Atopiske vinterføtter
Atopiske vinterføtter mer vanlig hos barn, og lokalisasjon som regel symmetrisk plantart. Oftes
ikke erosjoner.

D X Tinea pedis
Klassisk sykehistorie og funn.

Kilde: Forelesning dermatomykoser ved Ellen Heilmann Modalsli Høsten 2016 basert på Braun-
Falco's Dermatology 3rd Ed.
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En kvinne på 37 år har hatt psoriasis siden hun var 25 år gammel. Hun har stort sett hatt god kontroll
over sykdommen ved å smøre med fuktighetskrem daglig, og i perioder på vinteren topikale steroider
og vitamin-D-analoger.
Denne vinteren har hennes psoriasis vært riktig ille, og hun har fått lysbehandling hos sin hudlege i
tillegg til topikal smørebehandling. Lysbehandlingen har ikke gitt optimal effekt, og hun sliter også med
leddsmerter hvor hun ved to anledninger har fått kortison-injeksjoner i hovne ledd av revmatolog.
Som hennes faste hudlege tilbyr du henne nå systemisk behandling.
Hvilket av følgende preparater vil hos denne damen være førstevalg?

A TNF-hemmer (f.eks Remicade®, Enbrel® eller Humira®)
Nei, er ikke førstevalg ved oppstart av systemisk behandling ved psoriasis. I Norge som regel
krav om å forsøke annen systemisk behandling først, og rutine å være minst to overleger ved
sykehus som godkjenner oppstart av slikt medikament da det er svært kostbart for helseforetaket.

B X Methotrexat
Ja, førstevalg ved behov for systemisk behandling av psoriasis hvor det også er leddplager

C Retinoid f.eks Acitretin (Neotigason®)
Nei, dette er ikke førstevalg når det foreligger psoriasis med leddplager. 
Er førstevalg når det foreligger pustuløs psoriasis.

D Prednisolon
Nei, gis  ikke som behandling av psoriasis. Om det er behov for å gi prednisolon av annen tilstand
hos en pasient med psoriaiss må nedtrapning av prednisolon-behandlingen skje veldig langsomt.
Er ellers risiko for kraftig oppbluss av psoriasis under nedtrapning. 
Take-home-message: Unngå prednisolon hos psoriatikere.
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En 28 år gammel kvinne oppsøker sin fastlege på grunn av et nyoppstått utslett i ansiktet som kom
etter at hun satt litt i vårsola. Hun fødte sitt første barn for tre måneder siden. De siste to måneder har
hun merket økende grad av smerter i ulike ledd og økende grad av sårhet i munnslimhinnen. Hun føler
seg trett og sliten hele tiden. Ved undersøkelse har hun et rødlig utslett over kinn og nese. Hun har et
par små sår i munnslimhinnen. På høyre hånd har hun litt hevelse og ømhet i pekefingerens proximale
interfalangealledd. Ellers ingen kliniske funn.
Labprøver: Se tabell nedenfor. I tillegg: urin stix negativ, ANA positiv, anti DNA positiv, anti Sm negativ,
anti-RNP negativ, anti-SSA negativ, anti-SSB negativ, Revmatoid faktor negativ, anti-CCP (citrullinerte
antistoffer) negativ

Prøve Referanseområde
Hb 10.3 g / 100 mL 11,7-15,3 g / 100 mL
SR 40 mm <20 mm
CRP <5 mg/L <5 mg/L
LPK 2,5 x10*9 / L 3,5 -10,0 x10*9 / L
trombocytter 120 x10*9 / L 164-370 x 10*9 / L
Hva er den mest sannsynlige diagnosen?

A RA (Revmatoid artritt)
Solutslett og slimhinnesår er ikke diagnostisk for RA. Ved RA er anti-CCP og / eller revmatoid
faktor de antistoffer som oftest er positive. Ved inflammatorisk aktiv sykdom vil både SR og CRP
være forhøyet.

B Sjøgrens syndrom 
Sjelden at debutalder for Sjøgren er under 50 år. Diagnostisk for Sjøgren er positivitet for ANA og
/ eller anti SSA /anti SSB.

C X SLE (systemisk lupus erytematosus)
Typisk  debutalder. Symptomer og funn som inngår i klassifikasjonskriteriene for SLE: solutslett,
artritt, anemi, leukopeni, trombocytopeni, forhøyet SR, men normal CRP, positivitet for ANA og
anti-DNA.

D MCTD (Mixed connective tissue disease)
anti-RNP er diagnostisk og  positivt ved MCTD. Klinisk foreligger oftest puffy hands, dvs hevelse i
hele hånden.
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En 64 år gammel kvinne kommer til fastlegen pga uttalt tørrhet i øyne og munn. Hun må drikke vann
om natten fordi hun er så tørr i munnen. Gjennom de siste to år har hun merket økende tretthet, og
hun orker mye mindre aktivitet enn før. Hun har også fått økende grad av leddsmerter og
muskelsmerter, men har ikke hatt hevelser i noen ledd. Ved undersøkelse påvises patologisk nedsatt
spyttsekresjon ustimulert (0,5 ml / 15 min) og patologisk nedsatt tåreproduksjon (< 5 mm begge øyne),
RF negativ, ANA positiv, anti SSB positiv, anti-SSA negativ, anti-Sm negativ, anti-DNA negativ, anti-
RNP negativ. I tillegg blodprøver som anført i tabell:

Analyse            Referanseområde
Hb 11,8 g / 100 mL           11,7-15,3 g / 100 mL
SR 60 mm           <20 mm
CRP 34 mm            <5 mm
LPK/leukocytter 3,9 x10*9 / L            3,5 -10,0 x10*9 / L
Trombocytter 190 x 10*9 / L            164-370 x10*9 / L
IgG 45g/L             6,8 – 14,9 g / L
Hva er den mest sannsynlige diagnosen?

A SLE
Debuterer vanligvis i yngre aldersgruppe av kvinner. Positiv ANA og positivitet for anti-DNA og /
eller anti-SM inngår i klassifikasjonskriteriene. Positivitet for anti-SSA og / eller anti-SSB
forekommer sjeldnere. Tørrhet i øyne og munn ledsaget av nedsatt spytt- og tåreproduksjon er
ikke noe typisk symptom ved debut av SLE. Hud- og leddsymptomer dominerer ved debut av
SLE. Tretthet / fatigue er et uspesifikt symptom som ledsager de fleste revmatisk sykdommer.

B X Sjøgrens syndrom
Aldersmessig debuterer sykdommen hyppigst etter 50-60 års alder. Daglig tørrhet i øyne og munn
og påvisbar nedsatt spytt- og tåreproduksjon inngår i klassifikasjonskriteriene sammen med
positivitet for ANA og / eller anti SSA eller SSB.

C Fibromyalgi
Fibromyalgi kan gi tretthet / fatigue, men er ingen inflammatorisk revmatisk sykdom. Forhøyet SR
og CRP skyldes ikke fibromyalgi.

D RA (revmatoid artritt)
RA kan debutere i 50-60 års alder, men pasienten har ikke artritt. Revmatoid faktor kan være
positiv ved RA, men ANA er sjelden positiv ved RA.
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En kvinne i 20-årene har bestilt time hos fastlegen sin da hun de siste månedene har fått smerter i
enkelte fingerledd. Hun bruker litt tid på morgenen til å «mykne» hendene opp da hun føler de er stive.
Stivheten gir seg etter ca en halv time. Hun har forsøkt Ibux, og følte det hjalp litt for stivheten og
smertene. Fastlegen finner ingen patologiske funn ved klinisk undersøkelse, bortsett fra at noen finger
ledd er ømme. Han velger likevel å ta en del generelle blodprøver med blant annet CRP, SR, HB,
Hvite, trombocytter, lever og nyreprøver. Alle er normale.
Etter noen uker kommer pasienten tilbake, og sier at stivheten i fingerleddene ikke har gitt seg, men
blitt verre. Denne gangen finner legen heller ingen hevelse i leddene, men velger å gå videre med
utredningen. Han får svar tilbake fra laboratoriet om at CCP testen er positiv.
Hva er mest riktig å gjøre nå?

A Følge pasienten videre med ny kontroll om 1 år
Er en for passiv holdning til problemstillingen. se kommentar til riktig svar

B X Henvise til revmatolog for videre undersøkelse
Denne pasienten med debut av artralgier og CCP+ skal henvises raskt til revmatolog for videre
undersøkelser. Mistanke om RA. Dette er viktig da tidlig diagnostisering og tidlig oppstart av
behandling kan være med å gi et mildere sykdomsforløp

C Henvise til røntgen undersøkelse av hendene fordi det vil kunne avklare om det foreligger artritt
eller ikke
Rtg-forandringer kommer relativt sent i forløpet av tilstanden, se forøvrig kommentar til riktig
svaralternativ

D Se det an videre da det ikke er objektive funn
Det kan være at det er objektive funn bare at fastlegen ikke er trent nok til å påvise artritter,
pasienten bør derfor uansett henvises.
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Når man følger pasienter med revmatoid artritt i allmennpraksis, hvilken komorbiditet bør man være
spesielt oppmerksom på?

A Utvikling av nyresvikt da denne kan komme fort som et resultat av glomerulonefritt
Sees ved ANCA assosierte vaskulitter

B X Hjertekarsykdom da disse pasientene har økt risiko for utvikling av kardiovaskulær sykdom
Riktig svar. RA pasienter har like høy risiko for hjertekarsykdom som diabetespasienter.

C Stoffskifteproblemer da mye av den immunsuppresive behandlingen som brukes i behandlingen
kan føre til lavt stoffskifte
Ikke relevant

D Kreftsykdom da pasienter med revmatoid artritt både grunnet sykdommen og den
immunsuppresive behandlingen har betydelig økt risiko
RA pasienter har kun en liten relativ økning i risiko.
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En 25 år gammel mann klager over økende muskelsvakhet i lår og overarmer. Samtidig med økende
rødhet og hevelse rundt øynene har han fått et rødt utslett over MCP og PIP ledd på ekstensorsiden
samt nyoppstått rødhet fra ytterledd og over distale del av 2.-4. finger begge hender. Det er ingen
smerter i musklene. Han har hatt tendens til feber rudt 38,5 grader, og merket litt vekttap. Han føler
seg mye trett og slapp.
Blodprøver viser funn som angitt i tabell nedenfor, samt ANA positiv, anti-Jo 1 positiv og RF positiv

Analyse  Referanseverdi
SR   50 mm/time    1 - 13 mm/time
CRP   80 mg/L   < 5 mg/L
ALAT   400 U/L   10 - 45 U/L
CK   10 000 U/L   50 - 400 U/L
Hva er mest sannsynlige diagnose?

A Revmatoid artritt
Feil. Revmatoid artritt gir ikke inflammasjon i muskel med forhøyet CK. RA er ikke assosiert med
positiv ANA

B Mixed Connective Tissue Disease (MCTD)
Feil. MCTD er assosiert med Raynaud, sklerdaktyli og ANA med undergruppe anti-RNP

C X Dermatomyositt / polymyositt
Riktig. Ved dermatomyositt og polymyositt er det er vanlig med høy CK og positiv ANA med anti-
Jo1

D Systemisk Lupus Erytomatosus (SLE) 
Feil. SLE gir sjelden inflammasjon i muskel med forhøyet CK. SLEer også assosiert med andre
undergrupper av ANA (anti-dsDNA, anti-SM)
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En 24 år gammel mann kommer til legekontoret fordi han i løpet av det siste året har fått "lumbale
ryggsmerter". Disse kan variere i intensitet. I de dårlige periodene kan han våkne opp om natten. Han
føler ryggsmertene blir bedre når han beveger seg. Han deltok på et sportsstevne for noen uker siden
og han tråkket da over og vrikket ankelen. Han fikk da et smertestillende medikament som han ble
fortalt skulle gi mindre smerter og hevelse i ankelen. Han husker ikke navnet på disse tablettene men
han husker at han også ble betydelig bedre i ryggen da han tok disse tablettene.
Hvilke billeddiagnostisk undersøkelse vil kunne gi deg mest informasjon om sykdommen du mistenker
hos denne pasienten?

A Skjelett scintigrafi med spottbilder av lumbal kolumna og bekken
Skjelett scintigrafi kan påvise forandringer i IS ledd og kolumna men er betydelig mindre sensitiv
enn MR. Skjelett scintigrafi brukes gnerelt lite i diagnostiering av inflammatorisk revmatiske
sykdommer

B X MR av lumbalkolumna og bekken 
MR kan påvise sykdomsaktivitet i form av synovitt og benmargsødem. Videre kan den også
påvise strukturelle forandringer. MR er mest sensitiv til å påvise sakroiliit og spondylartritt i aktiv
fase. Disse forandringene er tilstede før strukturelle skader har oppstått på skjelettet.

C Konvensjonell røntgen i 2 plan av lumbal kolumna og bekken
Konvensjonell rtg blir ofte rekvirert ved ryggplager men har ofte liten verdi. Her mistenkes
inflammatorisk rygg og rtg vil kun vise strukturelle forandringer som f.eks erosjoner og sklerose i
IS ledd og forkalkninger i ligamentene i rygg. Disse forandringene kommer sent i forløpet. Rtg har
derfor liten diagnostisk verdi tidlig i forløpet av sakroiliitt/spondylartritt. Rtg viser ikke
sykdomsaktivitet slik MR gjør.

D Ultralyd av lumbal kolumna og bekken
Har ingen plass i diagnostisering av inflammatoriske ryggsykdommer

E CT av lumbalkolumna og bekken
Påviser ikke sykdomsaktivitet men er sensitiv til å påvise strukturelle skjelett skader som
erosjoner på IS ledd
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Som lege på helsestasjon får du mange spørsmål om allergi kan forebygges ved å utsette eller
framskynde eksponering av matvarer til spedbarn. Du bestemmer deg for å sjekke opp kunnskaps-
grunnlaget og finner en interessant artikkel i JAMA fra september 2016 med tittel «Timing of Allergenic
Food Introduction to the Infant Diet and Risk of Allergic or Autoimmune Disease» av Ierodiakonou et al.
I abstractets resultat-del leser du:
«Of 16 289 original titles screened, data were extracted from 204 titles reporting 146 studies. There
was moderate-certainty evidence from 5 trials (1915 participants) that early egg introduction at 4 to 6
months was associated with reduced egg allergy (risk ratio [RR], 0.56; 95% CI, 0.36-0.87; I2 = 36%; P
= .009). Absolute risk reduction for a population with 5.4% incidence of egg allergy was 24 cases (95%
CI, 7-35 cases) per 1000 population”.
Ifølge resultatene i studien, hvilke konsekvenser hadde introduksjon av egg ved 4-6mnd?

A Reduksjon i relativ risiko for egg-allergi med 36 %
Den relative risiko reduksjonen var 44 % (1-RR)

B Reduksjon i absolutt risiko for egg-allergi med 5,4 %-poeng
Den absolutte risiko reduksjonen var på 24 av 1000, altså 2,4 %-poeng. 5,4 % er insidensen i
populasjonen

C X Reduksjon i absolutt risiko for egg-allergi med 2,4 %-poeng
Den absolutte risiko reduksjonen var på 24 av 1000, altså 2,4 %-poeng

D Reduksjon i relativ risiko for egg-allergi med 56 %
Den relative risiko reduksjonen var 44 % (1-RR)
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Som lege på helsestasjon får du mange spørsmål om allergi kan forebygges ved å utsette eller
framskynde eksponering av matvarer til spedbarn. Du bestemmer deg for å sjekke opp kunnskaps-
grunnlaget og finner en interessant artikkel i JAMA fra september 2016 med tittel «Timing of Allergenic
Food Introduction to the Infant Diet and Risk of Allergic or Autoimmune Disease» av Ierodiakonou et al.
I abstractets resultat-del leser du:
«Of 16 289 original titles screened, data were extracted from 204 titles reporting 146 studies. There
was moderate-certainty evidence from 5 trials (1915 participants) that early egg introduction at 4 to 6
months was associated with reduced egg allergy (risk ratio [RR], 0.56; 95% CI, 0.36-0.87; I2 = 36%; P
= .009). Absolute risk reduction for a population with 5.4% incidence of egg allergy was 24 cases (95%
CI, 7-35 cases) per 1000 population”.
I2 er et mål på heterogenitet i denne typen analyse, «I2 = 36%» reflekterer moderat heterogenitet.
Hvorfor er dette viktig å vurdere?

A X Høy grad av heterogenitet gjør at konklusjonene fra analysen blir usikre
Høy grad av heterogenitet gjenspeiler stort sprik og lite overlapp mellom konfidensintervallene i
studiene som er inkludert i meta-analysen. Høy grad av heterogenitet gjør at konklusjonene fra
meta-analysen blir usikre

B Høy grad av heterogenitet tilsier at det er godt samsvar mellom resultatene i de inkluderte
enkeltstudiene

C Høy grad av heterogenitet tilsier at vi kan stole på resultatene
D Heterogenitet er et mål på hvorvidt det er inkludert nok enkeltstudier i analysen
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Som lege på helsestasjon får du mange spørsmål om allergi kan forebygges ved å utsette eller
framskynde eksponering av matvarer til spedbarn. Du bestemmer deg for å sjekke opp kunnskaps-
grunnlaget og finner en interessant artikkel i JAMA fra september 2016 med tittel «Timing of Allergenic
Food Introduction to the Infant Diet and Risk of Allergic or Autoimmune Disease» av Ierodiakonou et al.
I abstractets resultat-del leser du:
«Of 16 289 original titles screened, data were extracted from 204 titles reporting 146 studies. There
was moderate-certainty evidence from 5 trials (1915 participants) that early egg introduction at 4 to 6
months was associated with reduced egg allergy (risk ratio [RR], 0.56; 95% CI, 0.36-0.87; I2 = 36%; P
= .009). Absolute risk reduction for a population with 5.4% incidence of egg allergy was 24 cases (95%
CI, 7-35 cases) per 1000 population”.
Hva slags studie er dette?

A Randomisert kontrollert studie (RCT-studie)
Screeningen av studier indikerer en systematisk gjennomgang av litteratur, som er en sentral del
av en systematisk oversikt. Her er imidlertid også gjort en sammenstilling av data fra flere studier i
en felles analyse, altså en meta-analyse.

B Kasus-kontroll studie
Screeningen av studier indikerer en systematisk gjennomgang av litteratur, som er en sentral del
av en systematisk oversikt. Her er imidlertid også gjort en sammenstilling av data fra flere studier i
en felles analyse, altså en meta-analyse

C X Meta-analyse
Her beskrives sammenstilling av data fra flere studier i en felles analyse, altså en meta-analyse.

D Kun systematisk oversikt over RCT-studier
Screeningen av studier indikerer en systematisk gjennomgang av litteratur, som er en sentral del
av en systematisk oversikt. Her er imidlertid også gjort en sammenstilling av data fra flere studier i
en felles analyse, altså en meta-analyse.  Vi vet ikke med sikkerhet om de 146 inkluderte
studiene er RCT-studier
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Vaktpostlymfeknutebiopsi er i dag rutine ved utvidet eksisjon av malignt melanom med Breslows
tykkelse 1 - 4 mm.
Hva er riktigst å gjøre videre dersom man finner metastaser i vaktpostlymfeknuten(e)?

A Adjuvant stråling av aktuelle lymfeknutestasjon
B Kjemoterapi
C X Glandeltoalett av aktuelle lymfeknutestasjon

I henhold til nasjonalt handlingsprogram for malignt melanom er dette førstevalg, og mest riktig å
gjøre:
http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/maligne-melanomer

D Ingen behandling: Palliasjon
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En 67 år gammel mann legges inn til utredning av vedvarende feber i 3 uker uten kjent årsak,
nattesvette og 7 kg vekttap. Du gjør en somatisk undersøkelse og finner normal organstatus.
Blodprøver viser: Hb 10.5 (referanse: 13,4 - 17,0 g/dL), CRP 155 (referanse: < 5 mg/L), SR 85
(referanse: 1 - 19 mm/time). 
Hvilken billedundersøkelse vil du bestille først?

A Ekkokardiografi med tanke på endokarditt
B UL vener med tanke på dyp venetrombose
C X CT abdomen med tanke på abscess/malignitet

CT-abdomen gir mest diagnostisk i forhold til malignitet og abcesser og bør vanligvis komme før
annen billeddiagnostikk hos pasienter med feber av ukjent årsak.

D MR columna med tanke osteomyelitt
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En kvinne på 75 år legges inn ved Medisinsk avdeling med BT 85/50, puls: 110, sløret bevissthet og
feber (39˚C). Du har foreløpig ingen tilgjengelige laboratoriesvar. Det er ikke noe åpenbart
utgangspunkt for noen infeksjon, men du vurderer det for sannsynlig at det er en pågående infeksjon
og du vil starte antibiotika. 
Hvilken behandling er riktigst å gi?

A X Penicillin + gentamicin i.v.
Pasienten har sepsis og vi velger empirisk behandling med penicillin+gentamicin. Det er ingen
grunn til å velge antibiotika med bredere spektrum som cefalosporiner eller karbapenemer
(meropenem) hos denne pasienten da det ikke er informasjon om infeksjon med resistente
bakterier eller nyresvikt hos denne pasienten. Vancomycin+gentamicin er primært en behandling
vi gir til pasienter med alvorlige fremmedlegemeinfeksjoner, noe det heller ikke er informasjon om
hos denne pasienten.

B Meropenem i.v.
C 3. generasjons cefalosporin + metronidazol i.v.
D gentamicin + vancomycin i.v.
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Sepsis er en alvorlig tilstand med høy dødelighet spesielt hos de med septisk sjokk. Ofte er dette en
alvorlig sepsis forbundet med utvikling av flerorgansvikt.
Hvilke patofysiologiske prosesser er viktigst for utviklingen av septisk sjokk?

A Nyretoksisitet ved bruk av aminoglykosier som gir væskeakkumulering
B X Vasodilatasjon og kapillærlekkasje som gir hypoperfusjon av kroppens organer

Dette er klart de viktigste patofysiologiske prosessene ved sepsis som oppstår når overaktivering
av inflammatoriske prosesser fører til en systemisk endotelaktivering

C Infiltrasjon av bakterier i flere organer som fører til høyt oksidativt stress
D Toxiner fra bakterier som ødelegger immunceller
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Residualeffekter i form av søvnighet og sløvhet neste morgen er vanlige, uønskede effekter ved bruk
av søvninduserende medikamenter.
Hvilket av de nedenstående medikamentene gir i minst grad denne bivirkningen? 

A X Zolpidem
Zolpidem er det søvninduserende middelet på markedet med kortest halveringstid, og med minst
tendens til å gi residualeffekter neste dag.

B Nitrazepam
Nitrazepam har svært lang halveringstid og gir betydelig risiko for residualeffekter.

C Alimemazin
Alimemazin har lang halveringstid og gir risiko for residualeffekter.

D Zopiklon
Zopiklon har en del lengre virketid enn zolpidem og er vist å kunne gi residualeffekter neste
morgen.
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En pasient som bruker klozapin forteller fastlegen at han har tenkt å slutte å røyke og at han kunne
tenke seg å bruke røykeavvenningsmidlet bupropion for å lykkes med røykestoppen.
Hva bør fastlegen spesielt tenke på i denne situasjonen?

A At bupropion hemmer metabolismen av klozapin, noe som øker plasmakonsentrasjonen og
dermed risikoen for bivirkninger av klozapin.
Bupropion hemmer ikke metabolismen av klozapin. Bupropion er en hemmer av enzymet
CYP2D6, mens klozapin metaboliseres via CYP1A2.

B At nivået av hvite blodceller bør måles ekstra ofte siden ikke-røykere er mer utsatt for
agranulocytose forårsaket av klozapin enn røykere.
Det er ikke tilfelle.

C At klozapin hemmer metabolismen av bupropion, noe som gjør at man bør starte med en ekstra
lav dose bupropion i et slikt tilfelle.
Bupropion brytes ned av CYP-enzymet 2B6. Klozapin hemmer ikke CYP-enzymer i vesentlig
grad.

D X At røykeslutt øker plasmakonsentrasjonen av klozapin, noe som øker risikoen for bivirkninger av
klozapin.
Røyking induserer (øker ekspresjonen av) CYP1A2, enzymet som bryter ned klozapin. Røykere
vil dermed bryte ned klozapin betydelig raskere enn ikke-røykere. Dersom en pasient som er
innstilt på en individuelt tilpasset klozapindose slutter å røyke, vil konsentrasjonen i plasma øke
og det vil være økt risiko for doseavhengige bivirkninger.
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En kvinnelig pasient med schizoaffektiv sykdom behandles med risperidon, levomepromazin, valproat
og zolpidem. Hun klager over spreng i brystene.
Hvilket av disse legemidlene er det mest nærliggende å tenke seg er årsaken til plagene?

A Levomepromazin
B Valproat
C Zolpidem
D X Risperidon

Brystsprengen er sannsynligvis sekundær til en prolaktinstigning, og dette er det midlet som gir
størst risiko for dette. (Levomepromazin kan gi en viss påvirkning, men ikke i de lave doser som
midlet vanligvis brukes i).
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Benzodiazepiner og benzodiazepinliknende hypnotika (Z-hypnotika) brukes mye. De måles også ofte i
bliologiske prøver fra pasienter som dør eller blir alvorlig syke etter selvpåførte forgiftninger. 
Hvor vanlig er dødsfall ved selvpåførte forgiftninger med ett av disse legemidlene alene?

A Dødsfall forårsaket av benzodiazepiner og/eller Z-hypnotika alene er blant de ti hyppigst
forekommende typer legemiddelassosierte dødsfall.

B Det finnes ikke en eneste rapport om dødsfall forårsaket av benzodiazepiner og/eller Z-hypnotika
i verdenslitteraturen.

C Dødsfall forårsaket av benzodiazepiner og/eller Z-hypnotika alene er den hyppigst forekommende
type legemiddelassosierte dødsfall. 

D X Dødsfall forårsaket av benzodiazepiner og/eller Z-hypnotika alene ses svært sjelden, men
forekommer.
Slike dødsfall er sjeldne, men forekommer. Det kan dreie seg om svært store inntak, eller en
individuell sårbarhet (eldre/svekkede pasienter), eventuelt store inntak som hensetter
vedkommende i bevisstløs tilstand med ufri luftvei.
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Kortisols (hydrokortisons) to hovedeffekter omtales ofte som glukokortikoide og mineralokortikoide.
Hva er de to viktigste fysiologiske komponentene i den mineralokortikoide effekten?

A Natriumtap og kaliumretensjon
B Natrium- og kaliumtap
C Natrium- og kaliumretensjon
D X Natriumretensjon og kaliumtap

Korrekt svaralternativ
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Ved behandling med litium anbefales jevnlig oppfølging med ulike biokjemiske analyser i tillegg til
måling av litiumkonsentrasjonen i serum.
Hvilke biokjemiske markører bør kontrolleres? 

A Kreatinin, glukose, og elektrolytter.
B Kreatinin, glukose og leverenzymer.
C X Kreatinin, TSH/fritt T4 og elektrolytter.

Litium kan påvirke nyrefunksjon (økt kreatinin), indusere hypotyreose (økt TSH, redusert FT4) og
gi elektrolyttforstyrrelser (hyperkalsemi). Elektrolyttforstyrrelser, spesielt hyponatremi, øker faren
for toksiske effekter.

D Kreatinin, TSH/fritt T4 og leverenzymer.
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Du er fastlege for en mann på 77 år som har en lite aggressiv kreftsykdom. Du kontrollerer jevnlig
hemoglobin i blod (b-Hb) for å følge utvikling av eventuell anemi. Du bestiller analyse av b-Hb fra
sykehuslaboratoriet og får neste dag svar om at denne er 13,7 g/dL (referanseområdet 13,4 – 17,0 g/
dL). Ved forrige kontroll for to måneder siden var b-Hb 15,5 g/dL målt ved samme laboratorium. Du slår
opp i laboratoriets analysehåndbok.
Hvilken informasjon er nyttig for å vurdere forskjellen mellom de to resultatene?

A Hvilken analysemetode laboratoriet anvender
Dette gir ikke noe informasjon for å vurdere endring i analyseresultat innen ett individ

B Hva er analysens mellomindivid-variasjon (interindividuell variasjon)
Dette er ikke relevant for å vurdere endring i analyseresultat innen ett individ

C X Hva er analysens totalvariasjon
Totalvariasjon = analysens variasjon + "innen-individ" biologisk variasjon og dette er relevant for å
vurdere endret prøveresultat

D Hva er metodens analytiske variasjon
Relevant, men ikke tilstrekkelig. Det er mest relevant å se på både analysevariasjon + innen-
individ biologisk variasjon
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Du er fastlege for en mann på 44 år som hadde blødende magesår for 6 måneder siden. Du
kontrollerer jevnlig hemoglobin i blod (b-Hb) med tanke på utvikling av anemi. Klinisk fremstår han nå
som ubesværet. Du får analysert b-Hb på legekontorets analyseinstrument og resultatet er 4,7 g/dL
(referanseområdet 13,4 – 17,0 g/dL). Ved forrige kontroll for 4 uker siden var b-Hb 15,2 g/dL, målt ved
sykehuslaboratoriet.
Hva er mest sannsynlig årsak til forskjellen i Hb mellom de to prøvene?

A X Teknisk feil med analyseinstrumentet eller brukerfeil (analytisk feil)
Mest sannsynlig siden forskjellen er så stor og pasienten er ubesværet, noe som taler imot Hb på
4,7 g/dL

B Residiv av blødende magesår
Lite sannsynlig siden pasienten er ubesværet, noe som taler imot Hb på 4,7 g/dL

C Forskjellige analysemetoder ved sykehuslaboratoriet og legekontoret
ikke sannsynlig ved så stor forskjell

D Feil ved prøvetakingen (preanalytisk feil)
Lite sannsynlig at dette gir så stort utslag
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Du skal selv ta en venøs blodprøve av en pasient for å få kontrollert s-kreatinin og s-kalium. Pasienten
har tilsynelatende små og tynne blodårer i albuen, så det synes vanskelig å finne en god vene å stikke
i.
Hvilket av tiltakene nedenfor bør du i størst mulig grad unngå i forsøket på å få tatt en god
venøs blodprøve av pasienten?

A Varme opp pasientens arm ved hjelp av hanske fylt med lunkent vann før prøvetaking
ok

B Få pasienten til å ligge med bena høyt og armen lavt når du tar prøven
ok

C X Be pasienten knytte neven gjentatte ganger med stasebåndet på
Kan skape hemolyse og eventuelt pseudohyperkalemi

D Få pasienten til å strekke godt ut i albueleddet før du stikker
ok

00001584eaf53ebaea

67
En 84 år gammel sykehjemsbeboer innkommer til legevakten på grunn av sterke hoftesmerter på
venstre side. Hun har falt på hoften tidligere samme dag og ikke klart å belaste beinet etter dette. Hun
har sterke smerter ved stukning av beinet. Røntgen av hoften viser ingen holdepunkter for
skjelettskade. 
Hvilken videre bildemessig utredning er mest korrekt ?

A Røntgen kontroll av venstre hofte om 1 uke
B Røntgen av høyre hofte til sammenligning
C CT av venstre hofte

Dersom man gjør en CT av venstre hofte istedet for MR og ikke finner noen funn, er klinikken
fortsatt så suspekt at det hele må avklares med MR av venstre hofte.

D X MR av venstre hofte 
Dette er det mest korrekte videre bildemessige utredningsalternativet. Man bør basert på
klinikken og negativ røntgen mistenke en innkilt FCF. Dette kan ikke utelukkes med CT, men med
stor grad av sannsynlighet utelukkes på MR.
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En 41 år gammel kvinne får akutte knesmerter etter vrdining av kneet ved trappegang.
Hva viser røntgenbildene?
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A Avulsjonsfraktur av laterale kollateralligament

B Intraartikulær Y-fraktur i distale femur

C Tibiaplatåfraktur lateralt
D X Patologisk fraktur av laterale femurcondyl

Fraktur i laterale femurcondyl hvor det sees en lytisk beindestruksjon
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En mann på 50 år sklir og faller på isen. Du kommer til og ser feilstilling i ankelen. Etter reposisjon og
pålegging av gips tas røntgen.
Hva er er beste beskrivelse av røntgenfunnene?
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A Subtalar luksasjon
B X Bimalleolær ankelfraktur med luksasjon

Her er både frakturene i tibia og fibula dekket, samt at man beskriver ankelleddsluksasjonen som
er klinisk viktigst

C Fraktur av distale fibula
D Distal crusfraktur med feilstilling
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Marte på 9 år er ivrig fotballspiller. Hun har etter hvert  utviklet hælsmerter ved belastning og etter cup
forrige helg klarer hun  ikke lengre å belaste foten. Legen mistenker stressforandringer i calcaneus.
Hvilke to modaliter kan vise dette med omtrent samme sensitivitet?

A Skjelettscintigrafi og CT
B Røntgen og ultralyd
C Røntgen og MR
D X MR og skjelettscintigrafi
E Ultralyd og CT
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Hva betyr ordet "diastase" brukt i en røntgenbeskrivelse av en fraktur?

A Bruddfragmenter som perforerer huden
B Vinkel(en) mellom bruddfragmenter
C Multiple (> 2) bruddfragmenter 
D X Avstand(en) mellom bruddfragmenter

00001584eaf53ebaea



-26-

72
En kvinne på 71 år  kommer til legevakt med hoftesmerter etter fall. Hun kan ikke belaste foten og den
fremstår som forkortet og utoverotert. Du bestiller røntgen.
Hva viser røntgenbildene?

A Pertrochantær femurfraktur 
B Subtrochantær femurfraktur
C Fraktur i ramus inferior ossis pubis 
D X Medial fraktur i collum femoris
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Etter 12 uker med gipsbehandling har en ung mann med fraktur i os skafoid fortsatt smerter. Du ser på
røngten og er i tvil om bruddet har grodd.
Hva vil neste trinn i utredningen være?

A X CT
CT fremstiller skjelettet i større detalj og viser om det er forbeining over bruddspalten. Både MR
og skjelettskintigrafi vil frevimse funn med utseende som kan passe med brudd en god stund etter
at tilheling har funnet sted.

B Ikke behov for videre utredning
C MR
D Skjelettskintigrafi
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Du er fastlege i ei lita bygd. En pasient kommer inn på grunn av en saktevoksende kul på låret som
ikke er smertefull. Ved klinisk undersøkelse måler den ca. 8 cm og kan ikke beveges mot kontrahert
muskulatur.
Hvordan håndterer du denne situasjonen?

A Du ber hjelpepersonalet gjøre klar for ekstirpasjon av tumor på kontoret, og sender den til
patologiavdelingen merket "CITO".
Bløtdelstumor som sitter dypt skal undersøkes med bildediagnostikk og videre vurderes ved et
sarkomsenter før eventuell ekstirpasjon.

B X Du bestiller "haste"-MR-undersøkelse.
MR er riktig modalitet for bløtdelssvulster, og bildene kan vurderes videre av eksperter på
sarkomsenter.

C Du legger inn pasienten som øyeblikkelig hjelp.
Tumor har vokst sakte og er ikke smertefull, saken kan nok løses uten innleggelse primært.

D Du tar en grovnålsbiopsi som du legger på formalin og sender den lokale
patologiavdelingen merket "CITO".
Større bløtdelssvulster skal henvises sarkomsenter urørt da biopsikanalen kan kontamineres av
tumor. Kirurg må vurdere riktig tilgang da biopsikanalen må fjernes ved eventuell operasjon.
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Du jobber i allmennpraksis og får inn en 10 år gammel jente med rødt utslett bak begge knehaser. Du
tar en stansebiopsi fra utslettet og sender biopsien til histopatologisk vurdering. I svaret fra patologen
får du følgende beskrivelse: «Stansebiopsi fra hud med plateepitelhyperplasi, hyperkeratose og
spongiose».
Hva menes med begrepet spongiose?

A Unormal keratinisering i celler under stratum granulosum
Dyskeratose - Unormal keratinisering i celler under stratum granulosum

B Tap av bindinger mellom keratinocyttene
Akantolyse - Tap av bindinger mellom keratinocyttene

C Diffus hyperplasi av epidermis
Akantose - Diffus hyperplasi av epidermis

D X Intercellulært ødem
Spongiose - Intercellulært ødem
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En pasient fremviser et symptombilde med artritt, uretritt og øyeinfeksjon (konjunktivitt, uveitt/
iridocyclitt).
Hvilken sykdom kan denne pasienten ha som forklarer hele symptombildet?

A Bekhterevs sykdom
B Systemisk lupus erythematosus
C X Reaktiv artritt

Reaktiv artritt er den eneste av de oppgitte diagnosene som forklarer hele symptombildet.
D Wegeners granulomatose
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